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Årsrapport – Etikk i helsetjenesten 2019 
 

 

 

Sammendrag: 
 
Senter for medisinsk etikk (SME) er tillagt et langsiktig ansvar for å styrke etikk-kompetanse og 
etisk bevissthet i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom 
forskning, evaluering, undervisning og veiledning, og slik bidra til at pasienter og pårørende blir 
godt ivaretatt i møte med helsetjenestene. Dette arbeidet har vi organisert i prosjektet vi kaller 
Etikk i helsetjenesten (EiH). I 2019 har vi: 
 

 Bistått kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten med råd og veiledning i 
krevende etiske dilemmaer og ved organisatoriske utfordringer. 

 Publisert artikler om evaluering av arbeidet i KEK i spesialisthelsetjenesten. 

 Forsket på data fra fokusgruppeintervjuer med ansatte i skolehelsetjenesten som har 
deltatt i etikkrefleksjonsgrupper som EiH har støttet faglig. 

 Bistått ved etableringen og i oppstartsfasen av etiske råd og KEK i 
kommunehelsetjenesten.  

 Holdt foredrag for helsepersonell ute i tjenestene, ofte i regi av lokale KEK/etiske råd. 

 Videreutviklet nettverket for forhåndssamtaler i sykehjem og sykehus. 

 Gjennomført spørreundersøkelse om nordmenns holdninger til temaer som 
prioritering, forhåndssamtaler og begrensning av livsforlengende behandling. 

 Samarbeidet med KS om fagdag i Stavanger, og nettverksdag for etikkveiledere. 

 Gitt kompetanseheving i form av undervisning på seminarer og kurs i etikk for 
o leger i alders- og sykehjemsmedisin, 
o medlemmer av KEK i spesialist- og kommunehelsetjeneste, 
o veiledere av etikkrefleksjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten, 
o øvrig helsepersonell fra alle nivåer i tjenestene og med ulik 

profesjonsbakgrunn.   

 Arbeidet med ny lærebok i klinisk etikk. 

 Bidratt i arbeidet med Folkehelseinstituttets rapport om nye metoder for 
organdonasjon (cDCD). 

 Samarbeidet tverrfaglig på tvers av nivåer og profesjoner – også internasjonalt. 

 Vært fast innslag på NRK P2 i Verdibørsens serie om klinisk etiske problemstillinger.  

 Satt klinisk etikk på programmet for den internasjonale ESPMH-konferansen i Oslo i 
anledning 30-årsjubileet for SME.  

 Markert Reidun Førde som ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden for sin 
fremragende innsats innen medisinsk etikk.  
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Innledning 
Arbeidet med klinisk etikk og oppbygging av kliniske etikk-komiteer (KEK) har bestått i å bygge stein 

på stein. Vi ser at arbeidet pr. 2019 har vind i seilene – mange KEKer blir mye brukt, de drøfter viktige 

saker, arrangerer godt besøkte seminarer, og får også en rolle i etikkundervisningen for leger i 

spesialisering. Sakene som drøftes blir stadig mer kompliserte. Mange dreier seg om samhandling, 

for eksempel problemstillinger som involverer både psykiatri og somatikk.  

KEK anerkjennes som en nyttig bidragsyter og en viktig aktør i nasjonale normerende dokumenter 

som pårørendeveilederen og stortingsmeldingen om prioritering. KEK-drøfting anbefales også hyppig 

som et aktuelt tiltak i uttalelser fra fylkesleger.  

Alt i alt synes kjennskap og tillit til, oppmerksomhet om og bruken av KEKene å være økende. God 

forankring i ledelsen er viktig, og det er bekymringsfullt at noen komiteer savner dette. For å kunne 

etterkomme den økende etterspørselen er det også viktig at KEKene tilføres nødvendige ressurser for 

å kunne fylle sin rolle godt. KEK-leder og -sekretær bør være frikjøpt fra klinisk arbeid i en viss 

prosent. Mange steder ser vi at dette ikke er på plass, og vi ser en klar sammenheng mellom 

ressursene som er stilt til rådighet for KEK og hvor mye KEK blir brukt av klinikerne. Tilstrekkelig 

prioritering av KEK-arbeidet og nødvendig forankring/støtte i helseforetak og kommuner, blir viktig 

for etikkarbeidet framover. 

 

1. Ansatte 
 

Status pr. 31.12.2019:   

Morten Magelssen Førsteamanuensis, prosjektleder Fast ansatt, deltid 
Reidar Pedersen  Professor, senterleder Fast ansatt, deltid 
Reidun Førde  Professor Fast ansatt, deltid 
Bert Molewijk Forsker med professorkompetanse Midlertidig, deltid 
Anne Kari Tolo Heggestad Forsker og post doc Fast ansatt, deltid 
Trygve Johannes Lereim Sævareid Forsker Midlertidig, fulltid 
Berit Hofset Larsen  Forsker, PhD-kandidat Midlertidig, deltid 
Heidi Karlsen Forsker, PhD-kandidat Midlertidig, fulltid 
Jørgen Dahlberg Forsker, PhD-kandidat Midlertidig, deltid 
Jacob Jorem  Forsker Midlertidig, deltid 
David Wikstøl Forsker Midlertidig, deltid 
Lillian Lillemoen Forsker emerita Pensjonsavtale, deltid 
Elisabeth Gjerberg Forsker emerita Pensjonsavtale, deltid 
Kristin Weaver Seniorkonsulent Fast ansatt, deltid 
Anders Tvedt  Seniorkonsulent Fast ansatt, deltid 
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2. Kurs/seminar i regi av SME 

 

Nasjonal nettverkssamling for etikkveiledere – 9. mai 

Hver vår arrangerer SME en nasjonal nettverksdag for etikkveiledere (personer som leder 

etikkdrøftinger i etikkrefleksjonsgrupper). Deltakerne kommer fra både kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten, og representerer både somatikk og psykisk helse. Som ved tidligere år 

hadde vi i 2019 invitert de regionale veilederne fra satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i 

KS til å delta sammen med oss. Målet med denne nasjonale samlingen er å tilby etikkveiledere et 

nasjonalt nettverk hvor de kan møte andre etikkveiledere, dele erfaringer og få ny kunnskap om 

sentrale temaer, som prioriteringsetikk, tvang, autonomi og samtykkekompetanse. Mange 

etikkveiledere i praksisfeltet har lite nettverk lokalt, og evalueringen av nettverksdagen viser at 

denne dagen er viktig for deltagerne. Nettverksdagen hadde 50 deltagere. Program: se vedlegg 2.  

 

Oppstarts- og erfaringsseminar for etikkråd og kliniske etikk-komiteer i kommunene – 2.-3. april 

Dette seminaret er beregnet på ansatte i kommunehelsetjenesten, som enten ønsker å starte opp – 

eller allerede er medlemmer av et etablert – etikkråd eller en klinisk etikk-komite i 

kommunehelsetjenesten. Seminaret er derfor delt opp i to dager: én dag med oppstartsseminar, og 

én dag med erfaringsseminar. Deltakerne kan velge å delta på en eller to dager. Vi hadde gratis 

deltagelse og enkel servering i universitetets lokaler. Kommunene som deltok var Færder, Lenvik, 

Oslo, Modum, Trysil, Rælingen, Kongsberg, Asker, Stange, Løten og Ringsaker, Arendal, Gjøvik og 

Hamar. Alle disse har en eksisterende eller en helt nyoppstartet komité, bortsett fra Trysil. Trysil var 

interessert i å høre om hva som gjøres andre steder. De ønsker systematikk i etikkarbeidet i 

kommunen og stilte med en stor gruppe som inkluderte kommunalsjef for helse og omsorg. 

Deltakerne trekker fram at kurset er praktisk rettet og nyttig. De setter spesielt pris på 

erfaringsutvekslingen. Program: se vedlegg 3. 

 

Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 14.-15. november 

Dette årlige seminaret i november er for medlemmer av KEK i spesialisthelsetjenesten, og arrangeres 

på Soria Moria hotell i Oslo. Seminaret hadde omtrent like mange deltagere i år som i fjor, det vil si 

litt under 150. Formålet er å sørge for kompetanseheving / gi faglig påfyll for KEK-medlemmer, samt 

skape en arena for erfaringsutveksling. Som alltid ble evalueringen av fjorårets seminar tatt hensyn til 

under arbeidet med sammensetningen av programmet. Temaer i 2019 var prioritering, samhandling, 

forhåndssamtaler og etikk og rus. Professor ved SME Bjørn Hofmann holdt et åpningsinnlegg om 

teknologi som driver for prioritering. På dag to ble det satt av tid til presentasjon av saker fra KEKene. 

Etter lunsj på dag to arrangerte vi en egen sesjon for bare KEK-ledere og -sekretærer. Diskusjonen og 

tilbakemeldingene tydet på at det er behov for en slik sesjon, og vi akter nå å gjøre det til et fast 

innslag på Høstseminaret. Program: se vedlegg 4. 

 

Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten 28.-29. oktober 

Innføringskurset holdes hvert år og er et to-dagers kurs/seminar med fokus på klinisk og praktisk 

etikk. Deltakerne får innføring i etiske prinsipper, juss og bruk av refleksjonsmodell. I tillegg lærer de 

litt om klinisk etikkomitéarbeid og etikkrefleksjonsgrupper. I 2019 hadde vi 62 deltakere hvor 

omtrent halvparten var fra kommunale tjenester og halvparten fra spesialisthelsetjenesten. Kurset 

var svært godt evaluert. Deltagerne trekker frem det praksisnære, og foreleserne får mye skryt for 

sin formidlingsevne. Deltagerne liker vekslingen mellom plenumsdiskusjon, forelesning og 

gruppearbeid, og sier de lærer mye av å jobbe med casedrøftinger. Program: se vedlegg 5. 
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Fagdag i Stavanger – 10. april  

SME og KS har besluttet å samarbeide om regionale fagdager i etikk, myntet på de som jobber som 

etikkveiledere eller har/ønsker å ha et særskilt ansvar for etikkarbeid i kommunen sin. Ikke alle har 

anledning til å reise til arrangementer i Oslo, derfor planlegges disse fagdagene på ulike steder i 

landet. Våren 2019 var vi i Stavanger, og 55 personer deltok. Temaet for dagen var «Hvordan lykkes 

med etikkarbeidet?» Fra SME deltok Anne Kari Tolo Heggestad og Heidi Karlsen. Ny samling 

planlegges i 2020 i Trondheim. Program: se vedlegg 6. 

 

Masteremner/etter- og videreutdanningskurs 

SME har tre kombinerte masteremner og etter- og videreutdanningskurs (EVU) å tilby. Felles for alle 

masteremnene/EVU-kursene er at de går over fem hele dager, og at det er et krav om 80 % 

tilstedeværelse for å få gå opp til eksamen (master) eller få kursbevis (EVU). Det ene emnet, 

SME4110 – «Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk», har fokus på etiske teorier og prinsipper og 

deres relevans i helsetjenesten, samt etisk argumentasjon. Undervisningen var fordelt på to 

samlinger (3+2 dager) i januar (program: se vedlegg 7). SME4210 – «Etikk i helsetjenesten» er et 

emne/kurs i klinisk etikk, og gikk over to samlinger (2+3 dager) i september og november (program: 

se vedlegg 8). SME4310 – «Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten» har fokus på etikk og 

etikkrefleksjon, med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon og med en klar praktisk orientering. 

Undervisningen var fordelt på tre samlinger (2+2+1 dager) i henholdsvis februar, mars og mai. I 

tillegg har vi et krav om hjemmearbeid mellom samlingene i form av å skrive refleksjonsnotater 

basert på gjennomført etikkrefleksjon på arbeidsplassen (program: se vedlegg 9). Alle tre 

emnene/kursene hadde god tilsøkning fra ansatte ute i helsetjenesten – fra ulike nivåer og med 

variert profesjonsbakgrunn – og ble godt evaluert.  

 

Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin – 23.-24. mai 

Dette kurset arrangeres hvert annet år. Kurset henvender seg til leger innen spesialitetene 

allmennmedisin, geriatri og kompetansefeltet alders- og sykehjemsmedisin, samt kommune- og 

fylkesleger. Formålet med kurset var å gi leger som arbeider med gamle, både kunnskap og praktiske 

verktøy for å håndtere etiske dilemmaer i arbeidshverdagen. Sentrale temaer som ble tatt opp var 

pasientautonomi, forhåndssamtaler på sykehjem og i allmennpraksis, beslutninger om begrensning 

av livsforlengende behandling, samtykkekompetanse og tvang samt prioritering og ressursbruk. 

Seminaret hadde 96 deltagere, en betydelig økning fra to år tilbake. Evalueringen viste at deltagerne 

opplevde kurset som nyttig og relevant; i tillegg var det mange som trakk frem utfordringer knyttet til 

oppnevnelse av verge for ikke-samtykkekompetente pasienter. Program: se vedlegg 10. 

 

3. Samarbeid og nettverk 

 

Nasjonalt samarbeid og nettverk 

 SME og KS ivaretar sitt samarbeid gjennom årlige møter og to felles nyhetsbrev som sendes 

til helsepersonell. I tillegg har de regionale etikkveilederne til KS deltatt på Nasjonal 

nettverksdag for etikkveiledere i mai (se kapittel 2), og én fra SME satt i juryen til KS sin 

etikkpris i desember. SME og KS arrangerte felles regional fagdag med temaet «Hvordan 

lykkes i etikkarbeidet» (se kapittel 2). 

 Nasjonalt nettverk for kliniske etikkomiteer: SME erfarer at etikkomiteene – og i særdeleshet 

deres ledere og sekretærer – har behov for å delta i nettverk med andre som holder på med 

det samme. Nettverksbygging for etikkomiteene i helseforetakene og kommunene er en 
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viktig del av SMEs arbeid med å styrke det praktiske etikkarbeidet i helsetjenesten. Sentralt 

her står de årlige seminarene for henholdsvis medlemmer av kliniske etikk-komiteer i 

spesialisthelsetjenesten i november og medlemmer av etikkråd i kommunene om våren (se 

kapittel 2). I tillegg har SME nær kontakt med særlig ledere og sekretærer i kliniske etikk-

komiteer, og er behjelpelig med å bistå komiteene, både når det gjelder 

organisatoriske/praktiske henvendelser, og når det gjelder krevende etiske dilemmaer. SME 

har også i 2019 samarbeidet med tidligere leder av KEK ved OUS, Thor Willy Ruud Hansen, 

om bistand til kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten.  

 Nasjonalt nettverk for forhåndssamtaler: SME har en koordinerende funksjon for det 

nasjonale FoU-nettverket for forhåndssamtaler. 31. januar var den årlige samlingen for 

nettverket, og den ble arrangert i SME sine lokaler. Ca. 15 personer deltok. Forskjellige 

prosjekter ble presentert, og diskusjonen gikk særlig på hvorfor og for hvem man skal ha 

forhåndssamtaler. På samlingen ble det uttrykt støtte til at SME fortsetter å ha en 

koordinerende og ledende funksjon for nettverket. I tillegg ble det ytret ønske om å profilere 

nettverket sterkere opp mot myndighetene. SME har vært i møte med statssekretær Anne 

Bramo. HOD arbeidet med stortingsmelding i palliasjon og SME bidro i etterkant av møtet 

med å utvikle tekst om forhåndssamtaler til stortingsmeldingen. 

 SME har lagt til rette for et nasjonalt nettverk av etikkveiledere ved å opprette en e-post-

liste, en lukket Facebook-gruppe for erfaringsdeling, og ved å holde nasjonal nettverksdag 

årlig.  

 SME har samarbeidet med Bærum kommune om implementering av etikkrefleksjon i 

skolehelsetjenesten i kommunen, i et prosjekt som fortsatt pågår (se kapittel 4).  

 Et forskningssamarbeid med Diakonhjemmet sykehus om nytten av etikkrefleksjonsgrupper 

er i oppstartsfasen. Berit Hofset Larsen og Bert Molewijk er involvert i dette.   

 Facebook-siden Etikk i helsetjenesten har nå 2214 følgere.  

 

 

Internasjonalt samarbeid:  

 SME arrangerte 7.-10. august den årlige konferansen for organisasjonen European 

Society for Philosophy of Medicine and Healthcare – ESPMH. EiH-gruppen bidro ved å 

sette klinisk etikk på programmet: 

o Reidun Førde var keynote speaker med innlegget: «Clinical ethics - At the edge of 

medicine and philosophy.» 

o Morten Magelssen var kommentator på keynote speaker Lisa Tessman, 

professor ved Binghampton University, New York State. 

o Morten Magelssen arrangerte seminar i samarbeid med Mark Kuczewski, 

professor ved Loyola University, Chicago. 

o Trygve Johannes Lereim Sævareid og Anne Kari Tolo Heggestad presenterte 

henholdsvis sitt PhD-prosjekt og post doc-prosjekt under parallellsesjonene.  

 Reidar Pedersen er biveileder for doktorgradsprosjektet til den danske psykiater 

Henriette Bruun om implementering av refleksjonsgrupper og evaluering av KEK i 

Danmark. 

 Morten Magelssen har samarbeidet med Oxford-filosofen Joseph Shaw om bokkapittel 

som publiseres i 2020 (Magelssen M, Shaw J. “Intentions of Physicians and End of Life 

Care Team”. I: Emmerich, Mallia, Gordijn and Pistoia (red.), Contemporary European 

Perspectives on the Ethics of End of Life Care. Springer, utgis 2020). 
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 Bert Molewijk er leder og koordinator for European Clinical Ethics Network (ECEN) og har 

organisert «Open Forum Day» i September 2019, i Oxford. Reidun Førde og Reidar 

Pedersen er også engasjert i dette nettverket. 

 Bert Molewijk er styremedlem i European Association for Centres of Medical Ethics 

(EACME).  

 Bert Molewijk samarbeider med Karolinska Instituttet i Stockholm om gjennomføring og 

evaluering av etikktiltak i barneonkologien.  

 Bert Molewijk er koordinator for en norsk, svensk og nederlandsk studie om «Outcomes 

of Moral Case Deliberation» (EURO-MCD studien 2013-2019).  

 

4. Forskning og fagutvikling 

 

Forskning og fagutvikling finansiert innenfor bevilgningen fra Helsedirektoratet:  

Studie av de kliniske etikk-komiteenes arbeid: SME sin studie av de kliniske etikk-komiteene i 

helseforetakene ble fullført i 2019 og publisert i anerkjente Journal of Medical Ethics. Halvparten av 

KEKene deltok i studien, som analyserte klinikeres og KEK-medlemmers evaluering av 64 

saksdrøftinger. Viktige funn er at komiteene drøfter komplekse saker og at klinikerne 

gjennomgående er meget godt fornøyd med hva de får ut av drøftingene. Det å ha pårørende med i 

drøftingene ble oppfattet som overveiende positivt, men ikke alle KEKene praktiserer dette. 

Klinikerne oppfattet drøftingene som mer lærerike hvis de foregikk med en strukturert drøftingsmal.  

Etikk i kommunehelsetjenesten: SME leder et ambisiøst følgeforskningsprosjekt som studerer 

opprettelsen og implementeringen av etikkomiteer i Fredrikstad, Hamar, Kongsberg og Modum 

kommuner. Her bidrar SMEs forskere med implementeringsstøtte. Hensikten er å bidra til kvalitet- og 

kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester, og skape arenaer for drøfting av og 

refleksjon om vanskelige verdispørsmål. Prosjektet gir også et rikt datamateriale som vil sette oss i 

stand til å bedømme på hvilke måter etikkomiteer har betydning for praksis – i enkeltsakene de er 

involvert i, og i kommunens helse- og omsorgssektor generelt. Prosjektet vil gi nye svar på hvilke 

effekter etikkomitéarbeid i kommunene kan forventes å gi, og hvilke rammevilkår de trenger for å 

lykkes. Datainnsamlingen fullføres i 2020.  

Spørreundersøkelse om holdninger til etiske spørsmål i helsetjenesten: SME har i 2019 utført en 

spørreundersøkelse om etiske spørsmål i helsetjenesten der vi har fått kartlagt befolkningens syn på 

en rekke viktige spørsmål innen tre temaer: prioritering, beslutninger om livsforlengende behandling, 

og forhåndssamtaler. Resultatene vil bli analysert i 2020-21 og publisert i vitenskapelige artikler. 

Spinraza og rettferdig prioritering i praksis: Vi er på vei inn i presisjonsmedisinens æra, der nye 

medikamenter ikke bare kan være presise og effektive, men også svært kostbare. Det gir utfordringer 

for rettferdig prioritering, både på overordnet nivå og på klinisk nivå. Dette siste – og særlig de 

utfordringene leger og annet helsepersonell står overfor når de må si «ja» eller «nei» til behandling 

for enkeltpasienter – har fått for lite oppmerksomhet. I dette prosjektet, som ble planlagt i 2019 og 

gjennomføres i 2020, skal vi studere nettopp hvordan prioritering foregår på klinisk nivå, blant annet 

med tanke på nytten av strenge kriterier, med Spinraza for spinal muskelatrofi som case. 

Forskning på etiske problemstillinger i hjemmebaserte tjenester: Anne Kari Tolo Heggestad har i 

samarbeid med Elisabeth Gjerberg jobbet med en oversiktsartikkel som oppsummerer norsk og 

internasjonal forskning på etiske problemstillinger i hjemmebaserte tjenester. Artikkelen vil blant 
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annet være grunnlag for en større forskningssøknad om etikk i hjemmebaserte tjenester som vil bli 

sendt til Norges forskningsråd. 

Skolehelsetjenesteprosjekt, Bærum: Heggestad har i samarbeid med Birgit Arnekleiv i Bærum 

kommune jobbet med en artikkel basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte som deltok i 

etikkrefleksjonsgrupper i 2017 og 2018. Resultatene forventes å bli publisert i 2020. 

 

Forskning og fagutvikling finansiert av andre midler: 

SME har flere andre eksternt finansierte prosjekter nært knyttet til EiH-prosjektet. Disse prosjektene 

springer ut av utfordringer som vi har identifisert gjennom arbeidet vi her rapporterer på, og som 

forsøker å utforske og finne løsninger på disse problemene. Implementering, evaluering og 

brukermedvirkning står sentralt i disse prosjektene. Det er overlapp i tematikk i hvem som jobber 

med disse prosjektene via frikjøp. Også derfor er det naturlig å nevne noen av disse prosjektene også 

i denne rapporten.   

Forhåndssamtaler i sykehjem: Dette prosjektet ble avsluttet i 2018. Prosjektet implementerte og 

evaluerte bruk av forhåndssamtaler i sykehjem. Artikkelskriving har fortsatt i 2019. Forskere med 

tilknytning til prosjektet har deltatt på en rekke nasjonale kurs, samt nasjonale og internasjonale 

konferanser hvor forskningsprosjektet har blitt presentert. SME har også bidratt til nettbasert 

undervisning om forhåndssamtaler, se lenke. Gjennom forskningen på forhåndssamtaler har SME gitt 

viktige bidrag til palliative planer og nasjonale faglige anbefalinger om lindrende behandling. Trygve 

Johannes Lereim Sævareid disputerte i 2019 med avhandlingen Advance care planning in nursing 

homes – A mixed methods study of a complex intervention using a whole-ward approach. 

Samtykkekompetansevurdering: SME fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et e-læringskurs for 

vurdering av samtykkekompetanse i psykiske helsetjenester. For at kurset skulle svare best mulig på 

de behovene som tjenestene står overfor, fikk SME samtidig i oppdrag å gjøre en kvalitativ evaluering 

av helsepersonells erfaringer med lovendringene i psykisk helsevernloven som ble innført i 2017. E-

læringskurset ble presentert i september 2019.  

Anne Kari Tolo Heggestads post.dok-prosjekt: «Prioritering og samhandling i 

kommunehelsetjenesten», i samarbeid med Reidun Førde. Hensikten med prosjektet er å synliggjøre 

hvilke prioriteringskriterier som ligger til grunn i tildelingen av langtidsplasser i sykehjem, samt å 

synliggjøre hva som kan fremme eller hemme gode prioriteringer og samhandling i tildelingen av 

langtidsplasser i sykehjem.  

Berit Hofset Larsens ph.d.-prosjekt: Pasientautonomi ved alvorlig kreftsykdom. Prosjektets formål er 

å utforske informasjon til alvorlig syke kreftpasienter i lys av idealet om pasientautonomi. Dette 

gjøres ved å studere videoopptak av autentiske konsultasjoner med kreftpasienter i en 

sykehuspoliklinikk og dybdeintervjue pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. 

Annette Robertsens ph.d.-prosjekt: En studie i legers beslutningsprosesser ved alvorlige traumatiske 

hodeskader basert på hodeskaderegisteret og intervju med leger som tar beslutninger under 

usikkerhet. 

Bedre PårørendeSamarbeid: Dette er et stort prosjekt ledet av Reidar Pedersen, og finansiert av 

Norges forskningsråd (2017-2021). Hovedmålet er å bedre samarbeidet mellom pårørende, personer 

med psykoselidelser og de profesjonelle, og slik bedre den psykososiale helsen til brukerne og 

pårørende, samt kvaliteten på tjenestene. Dette skjer gjennom følgende delmål: 

https://www.kompetansebroen.no/modul/forhandssamtaler-2/
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan/korleis-opprette-ein-palliativ-plan#1-forebuande-samtalarforehandssamtalar
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lindrende-behandling-i-livets-sluttfase/kommunikasjon-og-samvalg
http://meddev.uio.no/elaring/fag/etikk/samtykke/index.shtml
http://meddev.uio.no/elaring/fag/etikk/samtykke/index.shtml
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 Kartlegge i hvilken grad utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid ved psykoselidelser 

blir brukt. 

 Undersøke hemmere og fremmere for godt pårørendesamarbeid på ulike nivåer.   

 Utforske de viktigste etiske utfordringene og hvordan disse kan håndteres. 

 Forbedre implementeringen av de utvalgte anbefalingene. 

 Undersøke betydningen av bedre implementering av familiesamarbeid for brukerne, 

pårørende, ansatte og tjenestene. 

 Undersøke om gevinstene ved bedre familiesamarbeid står i forhold til kostnadene. 

 

15 DPS-enheter ved 6 helseforetak i Helse Sør-Øst deltar i denne multisenterstudien, i tillegg til 

forskere ved Universitetet i Oslo, Ahus, OsloMet, Vestre Viken og Helse Fonna. TIPS Sør-Øst bidrar 

med undervisning og veiledning. Landsforeningen for pårørende i psykiatrien (LPP) og Mental Helse 

bidrar også, blant annet som medlemmer i referansegruppen. For mer info, se prosjektets nettside: 

VIRT2UE-prosjektet: Bert Molewijk er WP-leader i prosjektet VIRT2UE 2018-2020: Virtue based ethics 

and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the 

European Code of Conduct for Research Integrity. Anne Kari Tolo Heggestad har også vært med i 

prosjektet.  

Psykiske helsetjenester, etikk og tvang: Bert Molewijk og Reidar Pedersen har jobbet med artikler 

som springer ut fra dette avsluttede forskningsprosjektet.  

Etikk i hjemmebaserte tjenester: Høsten 2019 mottok SME midler fra stiftelsen Dam til en 

stipendiatstilling på et forskningsprosjekt hvor hensikten er å kartlegge etiske problemstillinger i 

kommunale hjemmebaserte tjenester, og hvordan disse problemstillingene håndteres. Prosjektet har 

oppstart i 2020.  

  

5. Årsrapport fra KEKene  

SME har for 2019 mottatt 34 årsmeldinger fra KEKer i spesialisthelsetjenesten. Antall medlemmer i 

en komité varierer, fra 6 til 18; de fleste ligger på omlag 10 medlemmer. To av tre komiteer ledes av 

en lege; de øvrige ledes av sykepleiere, prest, psykolog og ergoterapeut. Det synes å være en økning i 

antall innrapporterte drøftede case, sammenlignet med fjoråret. I tillegg til pasientsaker og 

komitesammensetning beskriver også årsmeldingene komiteenes arbeidsform, møtevirksomhet, 

seminarer og andre eksterne aktiviteter, økonomi, samt planer og utfordringer for tiden fremover. En 

utfordring er at flere komiteer melder om stram økonomi, lite eller ingen midler til frikjøp samt 

uklare signaler fra sykehusledelsen om hva KEK skal brukes til. Mangel på forankring hos ledelse 

vanskeliggjør arbeidet. Ansvaret for etikkundervisningen i LIS-utdanningen blir også nevnt; én komite 

mener dette oppdraget er utfordrende med tanke på KEKs ressurser, og spør om det mulig er slik at 

forventingene er for store tatt i betraktning at ekstra ressurser ikke er satt inn. Nedenfor følger en 

oppsummering av noen av sakene fra komiteene.  

Begrensning/avslutning av livsforlengende behandling 

I likhet med foregående år, så er avslutning og begrensning av livsforlengende behandling en 

tematikk som ofte går igjen hos KEKene. Disse sakene er ofte vanskelige fordi de også berører 

hensynet til pårørende på den ene siden, og prioriteringer og ressursbruk på den andre siden. KEK 

Helse Bergen har eksempelvis drøftet sak der behandlere ønsker å avslutte livsforlengende 

behandling hos en pasient etter ulykke, men der pårørende lurer på om pasienten ikke blir prioritert 

på grunn av dennes utviklingshemming, eller om det er ressurssituasjon som begrenser 

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/parorendesamarbeid-ved-alvorlige-psykiske-probleme/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
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behandlingen. KEK landet på at det vil være etisk forsvarlig å endre behandlingsvalg til ren lindrende 

behandling. I denne saken var det pårørende som henvendte seg til KEK. De var selv til stede under 

drøftelsen – og takket komiteen i ettertid for drøftelsen. KEK Diakonhjemmet har drøftet sak der 

såkalte sterke pårørende er uenige i beslutningen om å avslutte behandling hos svært gammel 

pasient. Det etiske dilemmaet formuleres som hvordan håndtere at pårørende presser på for mer 

behandling når behandlingsteamet opplever behandlingen som nytteløs og vil påføre pasienten 

unødige lidelser. 

Media og filming 

En rekke sykehus har åpnet dørene for media, som filmer behandlingen av pasienter til bruk i 

programmer som sendes som underholdning på TV. Flere KEKer har mottatt henvendelser om 

hvorvidt dette er etisk riktig å tillate. KEK Bærum drøftet om helsepersonell bør godta å bli eksponert 

på TV i forbindelse med en pasient som ikke ønsker behandling for en alvorlig, men sannsynligvis 

kurativ diagnose. Også for andre pasienter – som ikke har samtykket til filming – skaper det 

usikkerhet at det bæres filmkameraer i korridorene. Komiteen konkluderer med at helsepersonellet 

må fortsette å gi informasjon om mulig kurativ behandling, selv om TV-teamet følger pasientens valg 

om å avstå fra behandling. Videre mener komiteen at det må lages regler for hvordan kameraer skal 

bæres på sykehus. KEK AHUS har drøftet et ønske fra TV-team om å filme og intervjue pasienter på 

tvang med usikker samtykkekompetanse. Komiteen la vekt på at i en tid der slike opptak vil få evig liv 

på weben, og der vårt ansvar er å beskytte pasienter mot eksponering – samt at et reelt samtykke 

hos denne pasientgruppen er krevende å innhente – så bør det ikke legges til rette for filming. I KEK 

Bergen var komiteen delt i synet på hvorvidt det er etisk forsvarlig å si ja til en ny sesong av TV-serien 

«Ambulansen».  

Tvang og autonomi 

Hvordan håndtere hensynet til autonomi vs. plikten til å gi nødvendig helsehjelp? KEK Sørlandet har 

hatt en sak der pasienter gjentatte ganger legges inn grunnet selvskading i form av overdose av 

Paracet, men motsetter seg behandling. Komiteen skriver: «Det etiske dilemmaet oppstår når 

pasientens uttrykte ønske og handling er selvdestruktiv, men intensjonen fremstår som emosjonell 

selvregulering eller et rop om hjelp. Hjelpeplikt og selvbestemmelsesrett kommer da i konflikt.» KEK 

Møre og Romsdal mottok en retrospektiv sak, der en pasient under 16 år i mottak ønsker nødvendig 

behandling, men motsetter seg likevel, grunnet sprøyteskrekk. Etter gjentatte forsøk – og med 

foreldrenes godkjenning – ble sprøyte satt med tvang, ved at pasienten ble holdt fast. Komiteen 

mener en henvisning til barneavdelingen ville vært bedre, da de har erfaring med den type 

problematikk. KEK OUS drøftet et etisk dilemma der en må velge mellom å utføre et operativt 

tvangsinngrep hos psykisk utviklingshemmet pasient eller et liv med betydelig lidelse.  

Psykisk helse og rus 

Det er en betydelig økning i innrapporterte saker som angår denne pasientgruppen. Spørsmål om å 

sette krav til pasienter går blant annet igjen. KEK Ringerike spør om våre holdninger til rusmisbrukere 

står i veien for å gi best mulig tilbud, og å tørre å stille krav til pasienter som uteblir fra timer og 

nekter antibiotika. Ved Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helse har KEKen drøftet hvor lista skal 

ligge for press til bruk av prevensjon når pasient er i et parforhold der det er uklart om paret i det 

hele tatt er i stand til å ta vare på et barn. Noen komiteer går også inn på spørsmål om nytten ved 

gjentatt behandling uten effekt. Ved KEK Helgelandssykehuset har de drøftet om ruspasienter som 

ikke endrer drikkemønster etter gjentatte døgninnleggelser, Antabus-behandling, oppfølging i 

poliklinikk etc., fortsatt skal få gjentatte behandlinger i spesialisthelsetjenesten, tross ingen 

nytteeffekt av behandlingen. Komiteen mener man må ta initiativ til stormøte med alle involverte, og 

at man ikke kan nekte pasientene behandling når paragrafen om øyeblikkelig hjelp kommer inn. KEK 

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/diakonhjemmet/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/barum-sykehus/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ahus/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/bergen/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/sorlandet/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nordmore-romsdal/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/nordmore-romsdal/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/
https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/vestre-viken-ringerike/index.html
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/psykisk-helsevern/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/psykisk-helsevern/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/helgeland/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/
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OUS har drøftet bruk av tvang vs. behandlingsbegrensning ved langvarig psykisk lidelse der 

pasientene i årevis gjennomgår behandling uten vesentlig bedring.  

 

Nye metoder 

Er det etisk forsvarlig å etterkomme foreldres ønske om en ren palliativ tilnærming til barn med 

spinal muskelatrofi (SMA) etter at Spinraza ble innført? Etter å ha drøftet dette, mener KEK St. Olav 

at det er det. Saken gjaldt et foreldrepar som ikke ønsket å utsette sitt SMA-syke barn for Spinraza-

behandling, da den på daværende tidspunkt fortsatt var under utprøving, og utsikter til bedring var 

usikker. Selv om helsemyndighetene nå har bestemt at Spinraza kan tilbys, mener KEKen at verken 

myndighetene eller helsepersonell alltid kan gi fasitsvar på hva som er verdifull behandling. Komiteen 

skriver: «Om et barn som kunne ha utsikter til å leve i 4 år, med en ny behandling har utsikter til å 

leve i 6 år, er da denne behandling å anse som verdifull eller hensiktsløs? […] I dette vanskelige 

eksistensielle terrenget må de [foreldrene] selv bli ekspertene på hva som gir mening, og de trenger 

fagfolk som er trygge både på de medisinske og etiske dimensjonene ved valgene de må leve med.» 

 

Et utvalg av saker KEKene har drøftet, både generelle og pasientrelaterte, samt øvrig aktivitet, finnes 

i tabellene under:  

Et utvalg case som er drøftet i KEK på generelt grunnlag 

Ressurs og 
prioritering 

 Diagnostikk eller behandling fra private helsetjenester og videre behandling i det 
offentlige – en vei inn for noen?  

 Utvidelse av indikasjonsområde for lungetransplantasjon.  

 Bekymring for ressurser/bemanning og kompetanse til svært syke og palliative 
kreftpasienter i avdeling hvor man har både fødepasienter og gynekologiske pasienter i 
samme avdeling.  

Samhandling  Utskrivningsklare psykosepasienter blir ikke skrevet ut fordi det ikke er forsvarlig tilbud 
til dem i kommunen.  

Lege-pasient 
forhold 

 Utfordringer knyttet til helsepersonells personlige kjennskap til pasienter. 

 Bevare tillit og god behandlerrelasjon til pasient versus å gi den beste medisinske 
behandlingen.  

 Ansatte opplever belastning ved å få arbeidsrelatert bekymring gjennom meldinger fra 
pasienter på ansattes private nettplattform. 

Annet  Hva skal kompetente pasienter med hjemmerespirator og kunnskap til å selv endre på 
innstillinger, få lov til av egenbehandling. 

 cDCD – Organdonasjon etter sirkulatorisk død. Diskusjon av problemstillingen og 
redegjørelse for videre prosess i Nye metoder. 

 Bifunn når studenter eller ansatte blir brukt (undersøkt) i forbindelse med kalibrering 
av MR-maskiner. 

 Hvordan trygge at pasienter ikke skal dø alene på sykehus? 

 Kan og/eller bør ansatte som ikke vil la seg vaksinere mot sesonginfluensa få jobbe 
med utsatte pasientgrupper?  

 Traumemøter og presentasjon av kasuistikker med høy læringsverdi, men der pasienter 
muligens indirekte kan identifiseres.  

 De første behandlingene av en ny internasjonalt etablert metode for thoraxkirurgi 
lyktes ikke – etiske avveininger om man bør fortsette? 

 

Et utvalg case som er drøftet i KEK knyttet til enkeltpasienter 

Avslutning av 
livsforlengende 
behandling 

 Skal pasient fortsette med bredspektret antibiotika i sykehjem, når det er enighet 
om at pasienten ikke skal gjenopplives ved hjertestans eller legges i respirator ved 
sykdomskomplikasjoner?  

 Begrensning av respirator til pasient med alvorlig lungesykdom med 
respirasjonssvikt og psykisk sykdom.  

http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/ous-sentral/
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/komiteene/st-olavs/
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 Hva bør man tenke om behandling og behandlingsbegrensning for en pasient med 
alvorlig hjerneskade, som har befunnet seg i en ikke-kontaktbar tilstand i årevis?  

 Er det etisk forsvarlig å sette HLR (hjerte-lungeredning) minus på barn mot 
foreldrenes vilje?   

 Barn med progressiv kronisk lidelse – spørsmål om å avslutte aktiv behandling. 

 Er det riktig å opprettholde HLR- hos pasient som tross alvorlig sykdom bor hjemme 
og har glede av livet?  

 Sykehjemspasient lagt inn på sykehus til tross for ønske om å slippe livsforlengende 
behandling – er non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) å anse som lungeredning, som 
ledd i HLR?  

 Vurderinger rundt oppstart av HLR når pasient blir funnet død – er det OK at 
sykepleiere ikke følger prosedyrer ut ifra erfaring og klinisk skjønn? 

Autonomi  Intensivpasient motsetter seg behandling og ønsker å dø. 

 Kan pasient bestemme å ta imot intensiv behandling, men avslutte den når det 
medisinsk sett ikke anbefales?  

 Alvorlig syk pasient med kort forventet levetid ønsker svært sterkt behandling – 
behandlere bekymret over risiko vs. nytte. 

 Jehovas vitner og blodoverføring. 

 Ungdom med diabetes unnlater å sette insulin selv, men hevder det motsatte – 
hvilke handlingsrom har man?  

Tvang og 
samtykke-
kompetanse 

 Tvangsernæring til ikke-samtykkekompetent pasient for å forhindre mangelfull 
ernæring og vekttap. 

 Bruk av tvang for å få gjennomført behandling av en ikke-samtykkekompetent 
kreftpasient? 

 Tvangsisolering for pasient uten beslutningskompetanse på sykehjem – etiske 
problemstillinger knyttet til behandling, omsorg og samhandling.  

 Er det riktig å berøve urolig pasients gripeevne for å kunne gi livsnødvendige 
medisiner via sonde når de kan gis IV?  

 «Er det akseptabelt å gjøre nødvendig invasiv diagnostikk i narkose uten pasientens 
samtykke (under tvang) når pasienten mangler samtykkekompetanse og samtidig 
åpenbart kan ha nytte av kreftbehandling?  

Taushetsplikt, 
informasjon og 
opplysningsplikt 

 Opplysningsplikt til fødende kvinne: Skal en gravid kvinne konfronteres med at 
helsepersonell har informasjon om voldelig samboer?  

 Pasient stakk seg på sprøytespiss under rydding av rusmisbrukers bolig, frykter 
smitte, og behandlende lege setter i gang behandlingstiltak bygget på kunnskapen 
om smittestatus til rusmisbrukeren – hvordan kan lege dokumentere uten å bryte 
taushetsplikten, da pasient har tilgang til egen journal? 

Etikk og lovverk  Utilregnelig pasient dømt til tvungen psykisk helsevern – kommer behovet for 
samfunnsvern i konflikt med det som ansees som forsvarlig helsehjelp?  

 Kommuneoverlege klager på sykehusets vurdering av psykisk syk pasient som nekter 
utredning for somatisk sykdom.  

Psykisk helse og 
rus 

 Uverdige boforhold eller bruk av tvang for alvorlig psykisk syk pasient. 

 Hva er rett å gjøre når pasient, etter lang tids opphold ikke har nådd behandlingsmål 
og har fått vedtak om utsending av landet?  

 Medisinsk behandling utenfor anbefalte retningslinjer for ruspasient. 

 Hvordan ivareta hensynet til pårørende og andre pasienter når LAR-pasienter 
utagerer? 

 Ung pasient med alkoholmisbruk og behov for levertransplantasjon. 

 Er det etisk riktig å ha en sterkt suicidal pasient sedert i påvente av forsvarlig 
transport til psykiatrisk avdeling?  

 Pasient vurdert som utskrivningsklar ønsker ikke samarbeide og skrive under på 
søknad om bolig i kommunen. 

Ressurs  Bør sykehus dekke utgifter pasient har hatt i forbindelse med ny behandling i privat 
regi, når pasient fikk avslag på dette fra det offentlige?  
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 Er det riktig å fortsatt skrive ut resept på dyrt, men effektivt legemiddel til pasient på 
feil diagnose fordi legemidlet ennå ikke er godkjent for pasientens diagnose?  

Pårørende  Foreldre uenig med legene om hva som er medisinsk forsvarlig og omsorgsfull 
behandling hos barn med alvorlig lidelse. 

 Helsehjelp til barn når det ikke foreligger samtykke fra begge foreldrene – hvor langt 
bør man strekke seg for å innhente slikt samtykke?  

 Spørsmål om utredning av alvorlig genetisk sykdom – pasient (med lett kognitiv 
svikt) ønsker å vite, men pårørende ønsker ikke.  

Annet  Barn uten permanent oppholdstillatelse med akutt behov for avansert behandling, 
men der livsnødvendig oppfølging ikke er tilgjengelig i hjemlandet. 

 Er PEG på ung pasient med ME, og langtidsplass på sykehjem, et uttrykk for at 
pasienten er gitt opp? 

 En ung pasient med nevrodegenerativ sykdom og økende pustevansker – når er det 
riktig å gå for respiratorbehandling?  

 Bør man/kan man/må man etablere høyere omsorgsnivå mot pasientens vilje, for å 
sikre konsistens i livsnødvendig medisinering av HIV sykdom? 

 Sykehjem følger ikke opp anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten om en-til-en 
oppfølging og redusere medikamentell behandling.  

 Mediesak der nåværende ansatte oppfatter at medisinske fakta blir presentert 
feilaktig av en tidligere ansatt, men hvor de er bundet av taushetsplikt slik at de ikke 
kan uttale seg offentlig i saken. 

 Pasient gir beskjed til kontaktsenteret om at man ikke vil ha mer behandling – hvor 
langt går sykehusets ansvar i å sikre at pasienten har god nok info for avgjørelsen? 

 

Eksempler på KEKenes øvrige aktiviteter (utvalg) 

AHUS  Seminar: «Hva er en Klinisk etikkomité (KEK), og hvordan fungerer denne på 
AHUS?»  v/leder av KEK på AHUS. 

Bærum  Vårseminar for sykehuspersonell og klinikkledelse: «Din sykdom – min holdning». 

Bergen   «Hva er moralsk stress og hvordan utvikle moralsk resiliens?» Seminar for alle 
ansatte.  

 «Økt åpenhet eller vern mot eksponering?» Seminar for alle ansatte om filming på 
sykehus. 

 «Behandlingsgrenser, prognoser og oppfølging av ekstremt premature barn.» 
Innlegg v/leder. Fredagsmøte Kvinneklinikken og fredagsmøte Barne- og 
ungdomsklinikken. 

 «Helsehjelp ved bruk av tvang, med særlig fokus på barn og ungdom.» 
Undervisning på fagdag for Dagkirurgisk seksjon.  

Drammen   «Etiske utfordringer ved innføring av nye dyre medikamenter – prioriteringer i 
helsevesenet». Halvdagsseminar på våren for alle ansatte.  

 Seminar: «Åpenhet i grenseland – Etikk, helse og bruk av media.» Halvdagsseminar 
på høsten for alle ansatte.  

Finnmark  Undervisning for sykepleierstudenter.  

 Undervisning for nytilsatte.    

 Informasjon for radiologisk avdeling. 

Hamar  Seminar: «Å se med hjertets øye.» 

Haraldsplass  «Ferdigbehandlet pasient – hva betyr det sett fra et sykepleieperspektiv?» Lokalt 
seminar.  

Helgeland  Arrangør av regional nettverksseminar for KEKer i Helse Nord.  

Lovisenberg  «Etikk på bortebane - på hjemmebane i grenseland.» Halvdagsseminar for alle 
ansatte. 

Møre og 
Romsdal 

 «Kunsten å møte hverandre» - seminar for foretaket om narrativ etikk og 
kommunikasjon i møte med pasientens fortelling. 

Nord-Trøndelag  «Å leve eller la dø» – reportasje om KEKens virksomhet i Trønder-Avisa helg 

 Revisjon av retningslinjer for HLR minus  
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OUS  «Beslutningskompetanse – et etisk og medisinskfaglig minefelt». Åpent seminar. 

 «Etiske utfordringer i et kulturelt mangfold.» Åpent seminar. 

 Høringsuttalelse: Diagnostikk eller behandling fra private helsetjenester og videre 
behandling i det offentlige. 

 Høringsuttalelse: Åpenhet i grenseland NOU 2019:10 

 Bidrag til rapport fra FHI: DCD (Donation after circulatory death) – 
metodevurdering («Nye metoder»). 

St. Olav  «Skal helsetjenesten sikre selvbestemmelse eller omsorgsfull hjelp?» Fagseminar 
m/250 påmeldte. 

 Høringsuttalelse: Bør offentlige sykehus ta over kostbar behandling pasienten har 
finansiert privat, dersom pasienten har klar nytte av behandlingen?» 

Stavanger  Vårseminar: «Alle er mer enn det du ser - Hvordan påvirkes vi av den pasienten vi 
møter?» 

 Høstseminar: «Åtte huskelapper om omsorg». 

Telemark  Seminar «Etikk i helsevesenet. Det forsvarlige versus det optimale.» 

VV – Psykisk 
helse og rus  

 Undervisning: Akuttseksjon – Etisk refleksjon, informasjon og kasus.  

 

6. Årsrapporter fra komiteene/rådene i kommunene 
Ved utgangen av 2019 var det 17 kommunale etiske råd/komiteer i Norge. Fire er nye i 2019: 

Arendal, Kristiansand, Bærum (kaller seg etisk forum) og Færder (videreføring av Nøtterøy etter 

kommunesammenslåingen). SME har mottatt totalt 8 årsmeldinger. Disse viser at rådene/komiteene 

er tverrfaglig sammensatt. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er best representert, men også 

jurister og leger (deriblant kommuneoverleger) går igjen. Noen komiteer har også prest, sosionom, 

brukerrepresentant, helsefagarbeidere, psykolog, vernepleier og lekperson. Antall medlemmer 

varierer, fra 3 til 12. Halvparten av komiteene har arrangert fagdag/seminarer for ansatte i 

kommunen. Tilfang av saker varierer fra kommune til kommune. Nedenfor er en liste over et utvalg 

av saker som har blitt drøftet: 

 Personlig hygiene og bruk av tvang hos en beboer med demens.  

 Bruk av tvang ved flytting. 

 Bør HBO (hjemmebasert omsorg) avslutte tjenesteytelser til hjem hvor personalet mottar 

mye trusler?  

 Når hensynet til ansatte kommer i konflikt med brukers ønsker.  

 Bruker med rusproblematikk som bor hos forelder – mistanke om vold i hjemmet.  

 Seksualitet for en beboer med demens i sykehjem – rett til å leve sitt eget liv vs. fare for 

overgrep?  

 Ung pasient som bor i sykehjem – livskvalitet og tilpasset tilbud.  

 Bør pasienten flyttes til et høyere omsorgsnivå mot sin vilje? 

 Bør alvorlig syk psykiatrisk pasient bo på skjermet enhet for demente? 

 Beboer med demens som bruker GPS – frihet til å gå vs. fare for skade.  

 Ung pasient med stort hjelpebehov som ikke ønsker å ta imot tjenester.  

 Verge som detaljstyrer livet til en psykisk utviklingshemmet person.  

 Utfordringer rundt ytring om suicid hensikter og hvilke hensyn som kan gjøres i vedtaksform? 

 Informasjon til barn der pårørende ikke ønsker det.  

 Når pårørendes krav er i konflikt med personalets faglig vurdering. 

 Avslutning av livsforlengende behandling. 

 Bør pasienten få ønsket sitt oppfylt og komme hjem? 
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7. Publisering  
 

Arbeid med ny bok om klinisk etikk 

I 2019 har vi fortsatt arbeidet med å lage en ny fagbok om helseetikk, med fokus på klinisk etikk. 

Boka får tittelen Etikk i helsetjenesten og vil bli utgitt på Gyldendal Akademisk våren 2020. Bokas fire 

redaktører (Lillemoen, Pedersen, Førde og Magelssen) er alle ansatt i EiH-prosjektet, men flere 

kapittelforfattere kommer fra de andre norske medisinske fakultetene. Vi tror at boka vil fylle et 

behov i tjenestene for lettfattelig, oppdatert og tydelig formidlet kunnskap om sentrale etiske 

utfordringer i helsepersonells arbeidshverdag. Målet er at den vil bli til nytte både for 

helsefagstudenter og helsepersonell. 

Vitenskapelige publikasjoner  

Bruun, Henriette; Huniche, Lotte; Stenager, Elsebeth; Mogensen, Christian Backer; Pedersen, Reidar. 
“Hospital ethics reflection groups: a learning and development resource for clinical practice”. BMC 
Medical Ethics 2019 ; Volum 20.(75). 
 
Bruun, Henriette; Pedersen, Reidar; Stenager, Elsebeth; Mogensen, Christian Backer; Huniche, Lotte. 
“Implementing ethics reflection groups in hospitals: An action research study evaluating barriers and 
promotors”. BMC Medical Ethics 2019 ; Volum 20.(49). 

Dahlberg, Jørgen; Dahl, Vegard; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar. “Lack of informed consent for 

surgical procedures by elderly patients with inability to consent: a retrospective chart review from an 

academic medical center in Norway”. Patient Safety in Surgery 2019 ; Volum 13.(24). 

de Snoo-Trimp, Janine C.; Molewijk, Albert Christiaan; Ursin, Gøril; Brinchmann, Berit Støre; 

Widdershoven, G. A. M.; CW de Vet, Henrica; Svantesson, Mia. “Field-testing the Euro-MCD 

Instrument: Experienced outcomes of moral case deliberation.” Nursing Ethics 2019 s. 1-17. 

Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten. «Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med 

kort forventet levetid». Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(16) s. 1574-1578. 

Gaasø, Ole Marius; Rø, Karin Isaksson; Bringedal, Berit; Magelssen, Morten. «Legers holdninger til 

aktiv dødshjelp». Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(1) s. 1-7. 

Haaland Barlaup, Astrid; Landsverk, Åse Marie; Myskja, Bjørn Kåre; Supphellen, Magne; Magelssen, 

Morten. “Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to 

conscientious objection in healthcare”. Clinical Ethics 2019 ;Volum 14.(3) s. 115-121. 

Hartman, Laura; Metselaar, Suzanne; Widdershoven, Guy; Molewijk, Albert Christiaan. “Developing 

a ‘moral compass tool’ based on moral case deliberations: A pragmatic hermeneutic approach to 

clinical ethics”. Bioethics 2019 s. 1-10. 

Hartman, L; Widdershoven, Guy; de Vries, Annelou; Wensing-Kruger, Annelijn; Heijer, Martin; 

Steensma, Thomas; Molewijk, Albert Christiaan. “Integrative Clinical Ethics Support in Gender 

Affirmative Care: Lessons Learned”. HEC Forum 2019. 

Heggestad, Anne Kari Tolo. «Livshistoriefortelling og opplevelse av verdighet og anerkjennelse for 

personer med demens i sykehjem». I: Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal 

Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-51244-3. s. 251-263. 

Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun. «Is allocation of nursing home placement in Norway 

just?” Scandinavian Journal of Caring Sciences 2019. 
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Husum, Tonje Lossius; Legernes, Elisa; Pedersen, Reidar. “A plea for recognition” Users’ experience 

of humiliation during mental health care.” International Journal of Law and Psychiatry 2019 ;Volum 

62. s. 148-153. 

Inguaggiato, Giulia; Metselaar, Suzanne; Molewijk, Albert Christiaan; Widdershoven, Guy. “How 

moral case deliberation supports good clinical decision making”. AMA Journal of Ethics (JOE) 

2019 ;Volum 21.(10) s. 913-919. 

Magelssen, Morten; Bærøe, Kristine. “Can clinical ethics committees be legitimate actors in bedside 

rationing?” BMC Medical Ethics 2019 ;Volum 20.(1) s. 1-8. 

Magelssen, Morten; Le, Nhat Quang; Supphellen, Magne. “Secularity, abortion, assisted dying and 

the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes”. BMC Medical 

Ethics 2019 ;Volum 20. 

Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Miljeteig, Ingrid; Ervik, Håvard; Førde, Reidun. “Importance 

of systematic deliberation and stakeholder presence: A national study of clinical ethics committees”. 

Journal of Medical Ethics 2019 ;Volum 46.(2) s. 66-70. 

Robertsen, Annette; Helseth, Eirik; Laake, Jon Henrik; Førde, Reidun. “Neurocritical care physicians' 

doubt about whether to withdraw life-sustaining treatment the first days after devastating brain 

injury: An interview study”. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 

2019 ;Volum 27:81. s. 1-8. 

Svantesson, Mia; de Snoo-Trimp, Janine; Ursin, Gøril; De Vet, Henrica CW; Brinchmann, Berit Støre; 

Molewijk, Albert Christiaan. “Important outcomes of moral case deliberation: A Euro-MCD field 

survey of healthcare professionals' priorities”. Journal of Medical Ethics 2019. 

Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, 

Reidar. “Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive 

impairment, their next of kin, health personnel, and managers”. Clinical Interventions in Aging 

2019 ;Volum 14. s. 997-1005. 

Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; 

Pedersen, Reidar. “Improved patient participation through advance care planning in nursing 

homes—A cluster randomized clinical trial”. Patient Education and Counseling 2019 ;Volum 102. s. 

2183-2191. 

Thoresen, Lisbeth; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun. 

“Advance care planning in Norwegian nursing homes – limited awareness of the residents’ 

preferences and values? A qualitative study”. BMC Geriatrics 2019 ;Volum 19.(1) s. 1-6. 

van Baarle, Eva; Potma, Marieke C; Van Hoek, Maria E C; Hartman, Laura; Molewijk, Albert 

Christiaan; Van Gurp, Jelle L P. “Lessons learned from implementing a responsive quality assessment 

of clinical ethics support”. BMC Medical Ethics 2019 Volum 20.(1) s. 1-11. 

 

Kronikker/debattinnlegg/mediebidrag og ikke-vitenskapelige tekster 

Dato Tittel Navn 

15. jan. Intervju om dødshjelp og vitenskapelig artikkel, NRK radio og nrk.no.  Morten Magelssen 

17. jan. Kronikk: «Testen sier «Downs». Hva nå?”, Dagbladet. Morten Magelssen 
m.fl. 
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4. feb. Debattinnlegg: «Fakta om fosterdiagnostikken», Dagbladet. Morten Magelssen 
m.fl. 

16. jan. Intervju om dødshjelp og vitenskapelig artikkel, Vårt Land.  Morten Magelssen  

23. jan. Intervju om dødshjelp for psykiske lidelser, Vårt Land. Morten Magelssen 

3. feb. Intervju om dødshjelp og vitenskapelige artikkel, TV2.no. Morten Magelssen  

9. feb.  Intervju om dødshjelp, Aftenposten. Morten Magelssen  

15. feb. Intervju: “Kontroll over døden blir et krav”, Korsets seier. Morten Magelssen 

21. feb. Intervju: “Stort flertall av leger sier nei”, Norge IDAG. Morten Magelssen  

1. mars Intervju om dødshjelp, Norge  IDAG. Morten Magelssen 

27. mars Innlegg: «Liten vilje, stor vilje», Aftenposten. Morten Magelssen 
m.fl. 

28. mai Debattinnlegg: «Toleransen grenser», Vårt Land. Morten Magelssen 

31. mai Essay: «Å leve eller velge døden», Morgenbladet. Morten Magelssen 

14. juni Intervju om dødshjelp, Vårt Land. Morten Magelssen  

26. juli Anmeldelse av David Oderbergs bok Opting Out. Conscience and 
Cooperation in a Pluralistic Society. The New Bioethics.  

Morten Magelssen  

20. aug. Kronikk: Medforfatterskap – et stridens eple. Tidsskrift for Den norske 
legeforening 2019 ;Volum 11. 

Reidun Førde m.fl.  

2. okt. Intervju: Ny spalte om medisinsk etikk, NRK P2, Verdibørsen, radio. Reidun Førde 

8. okt. Kronikk: «Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig 
helsetjeneste?» Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(14): 
1358-61. 

Reidun Førde, Morten 
Magelssen m.fl. 

22. okt. Anmeldelse: «Likeverd i praksis» (anmeldelse av Kjersti Skarstads bok 
Funksjonshemmedes menneskerettigheter) Tidsskrift for Den norske 
legeforening 2019. 139(15). 

Morten Magelssen  

22. okt.  Intervju: «Hvorfor er det viktig å snakke om sykdom og mulig død? 
Hvordan legger helsevesenet til rette for at slike samtaler skjer?» NRK 
P2, Verdibørsen, radio. 

Reidun Førde 

4. nov. Intervju: «Eldre på sykehjemmet var ikke så opptatt av døden», 
forskning.no.  

Trygve Johannes 
Lereim Sævareid 

7. nov. Debattinnlegg: «Ikke det offentliges ansvar», dagensmedisin.no.  Morten Magelssen, 
Reidun Førde m.fl. 

26. nov. Intervju: «Medisinsk etikk: Er alle operasjonene virkelig legende og 
nødvendige, og er tilbudet om hjelp rettferdig fordelt?» NRK P2, 
Verdibørsen, radio. 

Reidun Førde 

4. des. Kronikk: «Har vi lukket øynene for voldelige eldre?» Aftenposten. Reidun Førde, Reidar 
Pedersen  

10. des. Intervju: «Hvem kommer først i køen for å få plass på sykehjem». 
NRK, P2, Verdibørsen Radio. 

Anne Kari Tolo 
Heggestad 

27. des. Intervju: Prioritering i helsetjenesten, Dagsnytt 18 NRK radio. Reidun Førde 

 

 

8. Kurs/aktiviteter/deltakelse på fagseminar/konferanse og møter eksternt  
 
 

Dato Aktivitet Navn 

16. jan. «Etiske utfordringer i barnepalliasjon». Kurs for pediatere, OUS. Morten Magelssen  
17. jan. Foredrag om medisinske feil i støttelegesamling, Den norske 

legeforening. 
Reidun Førde 

17. jan. Møte i Forskningsetisk utvalg, UiO. Reidun Førde 

22. jan.  Opplæring og bistand til Stange, Løten og Ringsaker om etablering av 
interkommunal etikkomité. 

Heidi Karlsen 
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25. jan. «Forhåndssamtaler – hvordan gjøre det?» Fagdag. Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

30. jan. Foredrag om etiske dilemma rundt dårlig samhandling. Reidun Førde 

4. feb.  «Forhåndssamtaler – hvorfor, hvordan og for hvem?» Lindrende 
fagdag. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

4. feb. Foredrag om klinisk etikkarbeid i Den norske legeforening. Reidun Førde 

6. feb.  Paneldebatt og filmvisning: Making Sense Together. Reidar Pedersen 

14. feb. Møte Forskningsetisk utvalg UiO. Reidun Førde 

18. feb. «Forhåndssamtaler – hvorfor skal vi ha slike samtaler, hvem er de for 
og hvordan gjør vi det?» Etikk-konferanse. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

20. feb. Case-basert etikk-undervisning for LIS legene, OUS. Arrangert av KEK 
OUS. 

Berit Hofset Larsen 

25. feb. Møte i Idrettsmedisinsk etikkutvalg Norges idrettsforbund. Reidun Førde 

12. mars «Forhåndssamtaler i sykehjem». Nasjonal konferanse for alders- og 
sykehjemsmedisin. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

13. mars Foredrag om klinisk etikkarbeid hos ledere i Helse-Vest Stavanger. Reidun Førde 

13. mars «Ressursbruk og rettferdig prioritering i helsetjenesten». Rogaland 
A-senter. 

Morten Magelssen  

13. mars «Dødshjelp og ‘det nederlandske eksperimentet’». Regionalt seminar 
om palliasjon, Helse Vest, Sola. 

Morten Magelssen 

14. mars Etikkseminar i Sula kommune:  
«Etikk og systematisk etikkrefleksjon – hva og hvorfor?» 

Heidi Karlsen 

15. mars Foredrag på Topplederutdanningen i Oslo. Reidun Førde 

21. mars Undervisning på fagdag i etikkrefleksjon, Sykehuset Telemark (Skien). Bert Molewijk 

25. mars «Etikk i helse- og omsorgstjenesten». Seminar for ansatte i Hamar 
kommune. 

Morten Magelssen 

26. mars Møte i idrettsmedisinsk etikk-utvalg. Reidun Førde 

27. mars «Forhåndssamtalen. Hva betyr det og hva er innholdet?» 
Verdiseminar, Tåsen alderspsykiatriske avdeling. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

27. mars «Begrensning av livsforlengende behandling.» Med. stud, modul 3, 
UIO. Sammen med onkolog Nina Aass. 

Berit Hofset Larsen 

28. mars Foredrag om overbehandling og overdiagnostikk for radiologer / 
Oslo. 

Reidun Førde 

28. mars «Når nok er nok: Dilemmaer ved avslutning av livsforlengende 
behandling». Medisinsk-filosofisk forum nord, Bodø 

Morten Magelssen  

29. mars «Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende 
behandling». Fredagsmøte for alle ansatte ved Nordlandssykehuset, 
Bodø. 

Morten Magelssen  

8. april «Forhåndssamtaler i sykehjem». 8. kongressen i geriatri. Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

9. april «Resultater etter implementering av forhåndssamtaler i sykehjem». 
8. kongressen i geriatri.  

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

9. april  Foredrag Tanum seniorsenter, Bærum. Reidun Førde 

11. april Møte Forskningsetisk utvalg UiO. Reidun Førde 

12. april «Dødshjelp og ‘det nederlandske eksperimentet’». Fredagsmøte for 
alle ansatte ved Førde sjukehus. 

Morten Magelssen 

24. april Møte Forskningsetisk utvalg UiO. Reidun Førde 

25. april «Syntetisk biologi – etisk vurdering». Åpent møte, Tekna & 
Bioteknologirådet. 

Reidun Førde 

30. april Forhåndssamtaler i sykehjem. Møte i Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid og Reidar 
Pedersen 

15. mai Forelesing seminar om etiske dilemma knytt til ernæring hos eldre. Reidun Førde 

16. mai Møte Forskningsetisk utvalg UiO. Reidun Førde 
22. mai Foredrag på nasjonalt møte for pasient og brukerombud Tønsberg. Reidun Førde 
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22. mai Opplæring av medlemmer i etikkomiteen i Modum kommune, og 
bistand til etablering. 

Heidi Karlsen 

23. mai “Ethics Support Regarding Ethical Challenges when Allocating 
Hospital Beds: Insights from Daily Allocation Meetings in a Dutch 
Hospital”. ICCEC, Wien.  

Bert Molewijk 

23. mai “Revising the Euro-MCD Instrument for Evaluating Outcomes of 
Moral Case Deliberation – Normative Reflections on Empirical 
Findings”. ICCEC, Wien.  

Bert Molewijk 

24. mai Panelsesjon: “Comparing and Contrasting Clinical Ethics Support and 
Clinical Ethics Consultation: Engaging Responsibility via Institutional 
Roles and Clinical Activities”. ICCEC, Wien.  

Bert Molewijk 

3. juni Foredrag om etikk rundt behandlingsbegrensning i NOROD, 
Larkollen. 

Reidun Førde 

4. juni «Begrensning av livsforlengende behandling». Med. INT, Lovisenberg 
sykehus. 

Berit Hofset Larsen 

6. juni «Begrensning av livsforlengende behandling». Med. INT, Lovisenberg 
sykehus. 

Berit Hofset Larsen 

12. juni Dialogseminar for ressurspersoner i prosjektet Etikk på tvers. Heidi Karlsen  

13. juni Møte Forskningsetisk utvalg UiO. Reidun Førde 

20. juni «Etiske utfordringer knyttet til pasientinformasjon og medvirkning 
ved psykisk sykdom». Alderspsyk. Seksjon, OUS. 

Berit Hofset Larsen 

8. aug. Foredrag ESPMH Oslo: “Clinical ethics - At the edge of medicine and 
philosophy”. 

Reidun Førde 

8. aug. Seminar: “MacIntyrean bioethics: Four applications in bioethics of 
Alasdair MacIntyre’s critical and constructive ethics”. ESPMH, Oslo. 

Morten Magelssen 

8. aug. “Priority setting in primary health care – a qualitative study on 
allocation of nursing home placements”. ESPMH Oslo.  

Anne Kari Tolo Heggestad 

8. aug. “Should patients with cognitive impairment be involved in advance 
care planning?” ESPMH Oslo. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

22. aug. Undervisning om tvang og etikk m.m. SEPREP, Telemark/Skien. Reidar Pedersen 

22. aug. «Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn – og deres 
familier». Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon, OsloMet. 

Berit Hofset Larsen 

26. aug. Case-basert etikk-undervisning for LIS legene, OUS. Arrangert av KEK 
OUS. 

Berit Hofset Larsen 

27. aug. «Etiske utfordringer ved respiratorbehandling ved ALS». Med 
Morten Horn. Nasjonalt nettverksmøte for amyotrofisk 
lateralsklerose, Asker. 

Morten Magelssen  

27. aug. Etikkseminar for pårørende i Halden kommune: «Samhandling med 
helsetjenesten – en etisk utfordring?» 

Heidi Karlsen 

27. aug. «Etikk ved livets slutt». Møte med Avd. helserett og bioteknologi, 
Helsedirektoratet.  

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

28. aug. Etikk kurs for ressurssykepleiere i Østfold: «Etikk – hva og hvorfor?» Heidi Karlsen 

30. aug. Foredrag om etiske dilemma rundt filming i sykehus for ledere Helse-
Vest Bergen. 

Reidun Førde 

2.-9. sept.  Etikkskole i Halden, utdanning av nye etikkveiledere, 1 heldag + 4 
halve dager.  

Heidi Karlsen  

4. sept. Møte i refleksjonspanelet i UKOM Stavanger. Reidun Førde 

11. sept. Møte i idrettsmedisinsk etikkutvalg, Norges idrettsforbund. Reidun Førde 

11. sept. Innlegg på ECEN Open Forum Day, Oxford. Bert Molewijk 

12. sept. «Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?». 
Møte med dekanatet, UiO. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid og Reidar 
Pedersen  

16.-17. sept. To dagers undervisning på fagdag i systematisk etikkarbeid for 
etikkrådet i Arendal. 

Anne Kari Tolo 
Heggestad. 

18. sept. Veiledning i etisk refleksjon, seksjon strålebehandling, OUS. Berit Hofset Larsen 
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19. sept. «Er legalisering av dødshjelp en god idé for Norge?» Seminar for 
Fredrikstad kirkeakademi. 

Morten Magelssen  

23. sept. Medlem av panel i drøfting av etiske dilemma knyttet til filming i 
sykehus, Litteraturhuset. 

Reidun Førde 

25. sept. Etikkseminar i regi av USHT Østfold, SME, KS og Halden kommune: 
«Pårørendesamarbeid - Dilemmaer og etisk klokskap». 

Heidi Karlsen  

8. okt. Undervisning om samtykkekompetanse, tvang og etikk for leger i 
psykisk helsevern, Vestfold/Tønsberg. 

Reidar Pedersen 

8. okt. 
 

«Forhåndssamtaler». Ressurssykepleiernettverket i palliasjon i Asker. Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

14.-15. okt. Undervisning om etikkrefleksjon og dilemmametoden, Helse Bergen.  Bert Molewijk 

15. okt. Etiske utfordringer i rollen som ressurssykepleier i palliasjon. Heidi Karlsen 

17.-18. okt. Grunnkurs i etikk for ansatte i helse – og omsorg Halden kommune. Heidi Karlsen 

21. okt. Etikkseminar i regi av klinisk etikkomité i Halden kommune: «Kan 
helsepersonell bidra til en god samhandling med ulike kulturer og 
livssyn for å gjenkjenne og ivareta brukerens verdier og åndelige 
behov?» 

Heidi Karlsen  

22. okt. 
 

«Forhåndssamtaler - en måte å bli kjent med pasientens 
preferanser». Fagdag HLR-instruktører. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

24. okt. «En god og verdig død gjennom forhåndssamtaler». 
Aldringskonferansen. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

25. okt. «Kloke valg – hvordan kan etikken bidra?» Avdeling indremedisin, 
OUS. 

Berit Hofset Larsen 

29. okt. Møte i idrettsmedisinsk etikkutvalg, Norges idrettsforbund. Reidun Førde 

30. okt. Foredrag for ledere i Helseinnlandet, Skeikampen. Reidun Førde 

31. okt. «Fosterdiagnostikk til alle? En etisk vurdering», forelesning, 
Jordmordagene, Oslo. 

Morten Magelssen  

31. okt. «Forhåndssamtaler – erfaringer, potensial og utfordringer». 
Fagseminar leger Tysvær kommune. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

1. nov. «Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer». 
Fagseminar pleiere Tysvær kommune. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

2. nov. Debatt om dødshjelp, Verdighetskonferansen (Foreningen Retten til 
en verdig død), Oslo. 

Morten Magelssen 

4. nov. Forelesing om etiske dilemma knyttet til ernæring hos eldre, UiO. Reidun Førde 

7. nov Forelesning om vurdering av samtykkekompetanse og det nye 
nettkurset, Kontrollkommisjonskonferanse, Oslo. 

Reidar Pedersen 

7. nov. Etikkseminar for ansatte i Kongsberg kommune: «Etikk, 
pasientautonomi og vurdering av samtykkekompetanse». 

Heidi Karlsen 

7. nov. Forelesing for utdanningskandidater i barneonkologi, Rikshospitalet. Reidun Førde 

11. nov. «Fosterdiagnostikkens etikk”. Forelesning, Foreningen for alle 
konservative studenter (FAKS), UiO. 

Morten Magelssen 

13. nov. Forelesing for utdanningskandidater i palliasjon, Ullevål sykehus. Reidun Førde 

14. nov. «Forhåndssamtaler i sykehjem – erfaringer fra et 
forskningsprosjekt». 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

19. nov.  Forelesning: «Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av 
tvang i somatikk og psykisk helsevern», KEK-seminar AHUS. 

Reidar Pedersen 

20. nov. LIS-undervisning om samtykkekompetanse, tvang og etikk, 
Vestfold/Larvik. 

Reidar Pedersen 

20. nov Dialogseminar for ressurspersoner i prosjektet Etikk på tvers. Heidi Karlsen  

21. nov.  «Pasientmedvirkning gjennom forhåndssamtaler». Fagdag KEKK 
Sykehjemsetaten. 

Trygve Johannes Lereim 
Sævareid 

21. nov. Etikkseminar Sykehuset Østfold: «Systematisk etikkarbeid, erfaringer 
og utfordringer knyttet til etablering og organisering av 
etikkrefleksjonsgrupper.» 

Heidi Karlsen  

22. nov. Etikkseminar for ledere i Fredrikstad kommune: «Hva er etikk, 
systematisk etikkarbeid og prioriteringer?» 

Heidi Karlsen  
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27. nov Etikk ved livets slutt. Sykehusdiakonene/ ledere av 
etikkrefleksjonsgrupper, Diakonhjemmet. 

Berit Hofset Larsen 

28. nov. Etikkseminar for ansatte i Fredrikstad kommune: «Hva er etikk, 
systematisk etikkarbeid og prioriteringer?» 

Heidi Karlsen  

 

9. Verv, andre oppgaver og øvrig aktivitet 

 

Ansatt Verv  

Dahlberg, Jørgen   Medlem i klinisk etikk-komite OUS, Riks-/Radiumhospitalet.  

 Bidratt med juridiske vurderinger i FHIs rapport om organdonasjon – 
cDCD.  

Førde, Reidun   Leder av Idrettsmedisinsk etikkutvalg, Norges idrettsforbund. 

 Leder av refleksjonspanel for Helsetjenestens undersøkelseskommisjon 
(UKOM). 

 Nesteleder i klinisk etikk-komite OUS sentral. 

 Medlem av klinisk etikk-komite OUS Riks-/Radiumhospitalet. 

 Medlem av Forskningsetisk utvalg UiO (avsluttet august 2019). 

 Fagfellevurdering av FHIs rapport om organdonasjon – cDCD.  

 Bidratt i forberedelsene av Verdibørsens serie om klinisk etiske 
problemstillinger. 

Heggestad, Anne Kari 
Tolo 

 Medlem av klinisk etikk-komite, Oslo kommune. 

Jorem, Jacob  Medlem av klinisk etikk-komite, OUS Ullevål/Aker.  

Karlsen, Heidi   Leder av klinisk etikk-komite, Halden kommune. 

Larsen, Berit Hofset   Nestleder i klinisk etikk-komité for Riks-Radiumhospitalet, OUS,  

 Medlem i Sentral klinisk etikk-komité OUS. 

Magelssen, Morten   Medlem av Bioteknologirådet. 

 Medlem av klinisk etikk-komite ved Lovisenberg. 

 Ansvarlig for skikkethetsvurdering ved Medisinsk fakultet, UiO. 

 Veileder for stipendiat Heidi Karlsen. 

Molewijk, Bert  Leder og koordinator for European Clinical Ethics Network (ECEN). 

 Arrangør for ECEN Open Forum Day, Oxford.  

 Styremedlem European Association for Centres of Medical Ethics 
(EACME).  

Pedersen, Reidar   Medlem av klinisk etikk-komite, Vestre viken, klinikk psykisk helse og rus.  

 Medlem i ECEN (European Clinical Ethics Network).  

 Leder nasjonalt nettverk for forhåndssamtaler i helsetjenesten. 

 Veileder for Trygve Johannes Lereim Sævareids PhD-prosjekt om 
forhåndssamtaler i sykehjem (disputerte 7. oktober 2019).  

 Veileder for Siri Færden Westbys PhD-prosjekt om Forhåndssamtaler for 
alvorlig syke hjemmeboende eldre.  

 Veileder i PhD-prosjektet til Jørgen Dahlberg om vurdering av 
samtykkekompetanse i somatikken.  

 Veileder for stipendiatene Kristiane Myckland Hansson og Lars Hestmark 
på prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.  

 Medveileder for PhD-prosjektet til Henriette Bruun om implementering og 
evaluering av systematisk etikk-arbeid i psykiatriske og somatiske 
sykehusavdelinger i Danmark.  

 Medveileder i PhD-prosjektet til Jeanette Unhjem om grenser mellom det 
profesjonelle og private hos helsepersonell (disputerte 8. april 2019).  

 Medveileder i post doc-prosjektet til Alina Coman om pasienters 
erfaringer ved bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT), og veileder i 
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post doc-prosjektet til Tonje Lossius Husum om krenkelser i psykiske 
helsetjenester. 

 Veileder for psykolog Elise Wigen Hjort sin spesialistoppgave om 
betydningen av familiesamarbeid for pasientene. 

 Leder av doktorgradskomite som vurderte PhD-avhandlingen til 
sykehjemslege Bjørn Lichtwark om å redusere aggresjon og tvang i 
sykehjem. 

 

Øvrige oppgaver og aktiviteter 

 cDCD – rapport om organdonasjon. Jørgen Dahlberg har vært medforfatter på 

Folkehelseinstituttets rapport om metodevurdering av Organdonasjon med bruk av 

normoterm regional perfusjon (NRP) hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når 

livsforlengende behandling avsluttes. Hovedproblemstillingene som har vært vurdert spesielt 

er medisinske, juridiske og etiske utfordringer og uklarheter rundt dødsdefinisjonen og 

dødskriteriene ved hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes. 

Organdonasjon hos pasienter med alvorlig hjerneskade som dør av hjerte- og 

åndedrettsstans (såkalt controlled Donation after Circulatory Death (cDCD)) vil, dersom den 

innføres, introduseres som et tillegg til dagens metode, «organdonasjon ved hjernedød» 

(Donation after brain death, forkortet DBD). Reidun Førde har vært fagfellevurderer.  

 Høringsuttalelser:  

o Forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon, v/Reidar Pedersen, Morten 

Magelssen, Anne Kari Tolo Heggestad, Reidun Førde m.fl. 

o Tvangsbegrensningsloven - forslag til felles regler om tvang og inngrep uten 

samtykke i helse- og omsorgstjenesten v/Jørgen Dahlberg, Jacob Jorem og Reidar 

Pedersen. 

o Det viktigste først (forslag til prioriteringskriterier i kommunale helse- og 

omsorgstjenester og offentlige tannhelsetjenester), v/Reidun Førde, Morten 

Magelssen og Anne Kari Tolo Heggestad.  

 Nettkurs/digital undervisning: 

o E-læring for LIS-utdanning. Reidun Førde har bidratt med podcast til 

etikkundervisning i LIS-utdanningen. Den ble publisert i Læringsportalen i Helse Midt-

Norge i 2019. https://kurs.helse-midt.no/Sider 

o Legeforeningens nettkurs. Reidun Førde og Reidar Pedersen har vært involvert i 

revisjonen av Legeforeningens nettkurs i etikk. Publiseres i 2020. 

o Etikkrefleksjonsfilm. Anne Kari Tolo Heggestad har hatt hovedansvaret innad i EiH-

gruppen for arbeidet med en film til bruk i undervisning om etikkrefleksjon. 

Bearbeidelse av manus og opptak av filmen ble gjennomført i 2019. Filmen vil bli 

ferdigstilt i 2020.  

 Tildeling av St. Olavs Orden: H.M. Kongen har i 2019 utnevnt professor Reidun Førde til 

Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes fremragende innsats innen 

medisinsk etikk. Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som belønning for utmerkede 

fortjenester for Norge og menneskeheten. Overrekkelsen fant sted i Helga Engs hus på 

Blindern torsdag 5. september, med representanter fra Kongehuset, myndighetene og 

fagmiljøet i medisinsk etikk til stede.  

 

  

https://kurs.helse-midt.no/Sider
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10. Vedlegg 

Vedlegg 1. Nasjonalt mandat for kliniske etikk-komiteer i helseforetak 

 
 

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak 

 
Klinisk etikkomité skal: 
 Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til 

pasientbehandling 

 Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål 

knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene 

 Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med 

spesialisthelsetjenesten 

 Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer 

 Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer 

før og/eller etter at beslutninger tas 

 På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses 

   Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål 

 Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid 

 

Sammensetning: 
 KEK skal ha leder og sekretær 

 KEK skal være bredt tverrfaglig sammensatt og skal ha med kliniske beslutningstakere 

 KEK bør som minimum ha en brukerrepresentant som medlem 

 KEK bør ha medlem med kompetanse i medisinsk etikk 

 KEK bør ha medlem med helserettslig kompetanse 

 

Organisering, oppnevning og økonomi: 
 KEK skal være frittstående og uavhengig 

 Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket 

 Leder og medlemmer oppnevnes for 3- 4 år av gangen med mulighet for forlengelse 

 KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett 

 Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig 

arbeidstid ved frikjøp / fristilling av annet arbeid 

 Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg 

nødvendig kompetanse i klinisk etikk 
 

Arbeidsform: 
 Alle kan henvende seg til KEK 

 Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. 

Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten 

før saken fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har 

taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang 

eller kjennskap til som medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av 

helsepersonelloven (for eksempel jurist og brukerrepresentant) bør underskrive 

taushetserklæring

 Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer, men 

komiteen skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker 

 Komiteen skal skrive referater 

 Komiteen skal skrive årsrapport 

 Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres iht. gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene   
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Vedlegg 2. Program: Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere 

 

                    

Program for nasjonal nettverksdag for etikkveiledere 
 
Torsdag 9. mai 2019, Senter for medisinsk etikk (SME), UIO 

 
9:30 Velkommen & dagsorden – Heidi Karlsen & Bert Molewijk 
 
9:45 Siden sist 

- fra SME - Heidi & Bert 
- fra KS «Samarbeid om etisk kompetanseheving» - Christine Haga Sørlie 
- fra deltakere i plenum 

 
10:15 Pause 
 
10:30 Prioriteringsetikk ved Anne Kari Tolo Heggestad  
 
11:15   Pause 
 
11:30  Tvang, autonomi og samtykkekompetanse v/ Reidar Pedersen 
 
12:15 Lunsj (Kantina) 
 
13:00 Plenumsdrøfting av en sak (autonomi, tvang) med SME-metoden – KS og SME 
 
13:45 Erfaringsdeling etter plenumsdrøfting 
 
14:00 Pause 
 
14:15   Gruppearbeid (7 smågrupper: Utveksling av erfaringer knyttet til dagens 
presentasjoner). 
 
15:15 Erfaringsdeling etter gruppeaktivitet; plenum 
 
15:30  Pause 
 
15:45 Etikkveilederrollen, erfaringer fra Diakonhjemmet v/Gudmund Johnsen Wisløff 
 
16:30 Evaluering og avslutning; behov for neste år; plenum  
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Vedlegg 3. Program: Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd i 

kommunene 

 

   

Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikk-

komiteer og etikkråd i kommunene 

Sted: Auditorium 124, Frederik Holsts hus, UiO 

Arrangør: Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo 

Kursansvarlige: Anne Kari Tolo Heggestad, Heidi Karlsen, Morten Magelssen, Kristin Weaver 

 

Tirsdag 2. april - Oppstartsseminar for nye komiteer eller nye medlemmer 

Kl. 08.30-09.00 Registrering kaffe/te 

Kl. 09.00-09.30 Velkommen og presentasjonsrunde. Behov og ønsker, hva kan SME tilby 

Kl. 09.30-10.15 Hvordan drøfte etiske utfordringer på en systematisk måte? Presentasjon av SME-

modellen og fire etiske prinsipper.  

Kl. 10.15-10.30 Pause 

Kl. 10.30-11.00 Etikk og juss – som hånd i hanske  

Kl. 11.00-11.30 Dokumentasjon av drøftinger v/Morten Magelssen 

Kl. 11.30-12.15 Lunsj 

Kl. 12.15-13.00 Drøfte case i plenum 

Kl. 13.00-13.45 Etablering av KEK. Hvilke funksjoner har en klinisk etikk-komité - erfaringer og 

   utfordringer.  

Kl. 13.45-14.00 Pause med frukt  

Kl. 14.00-14.45 Erfaringsdeling fra to kommuner  

Kl. 14.45-15.00 Pause 

Kl. 15.00-15.15  Presentasjon av forskningsprosjekt 

Kl. 15.15-16.30 Drøfting av case i grupper 

Kl. 16.30-16.45 Oppsummering av case-drøfting i plenum 

Kl. 16.45-17.00 Evaluering og oppsummering av dagen – vel hjem! 
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Onsdag 3. april – Erfaringsseminar for etablerte komiteer/råd 

Kl. 08.30-09.00 Registrering kaffe/te 

Kl. 09.00-09.20  Velkommen. Status for kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunene, presentasjon av 

   nye komiteer og SMEs forskningsprosjekt.  

Kl. 09.20-09.45 Presentasjonsrunde. Behov og ønsker. 

Kl. 09.45-10.00 Pause 

Kl. 10.00–10.45 Prioriteringsutfordringer i kommunehelsetjenesten 

Kl. 10.45-11.00 Pause 

Kl. 11.00-12.00  Erfaringsdeling fra to kommuner (presentasjon av saker) 

Kl. 12.00-12.45  Lunsj 

Kl. 12.45-13.15 Anonymisering og arkivering av saker - erfaringer fra en sykehus-KEK v/Unni Veirød 

Kl.13.15-13.30 Anonymisering og arkivering av saker - diskusjon og muligheter for å stille spørsmål i 

   plenum 

Kl. 13.30–13.45 Pause 

Kl. 13.45–14.45 Referatskriving/dokumentasjon v/Morten Magelssen 

Kl. 14.45-15.00 Pause 

Kl. 15.00-15.45 Etikk-komiteens rolle i kommunen – hva er deltakernes erfaringer/tanker om dette? 

Kl. 15.45-16.00 Pause 

Kl. 16.00-16.30 Tentative resultater fra forskningsprosjekt 

Kl.16.30-16.45 Evaluering og oppsummering av dagen 

Vel hjem! 

  



27 
 

Vedlegg 4. Program: Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 

 

Nasjonalt høstseminar  
for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 

Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo, 14.-15. november 2019  

 

Torsdag 14. november 

09.00-09.30 Registrering 

09.30-09.45 Velkommen  

 

Tema 1:  Hva er sykdom, og hvordan blir sykdom til?  

09.45-10.30 Bjørn Hofmann, NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk (SME) 

10.30-10.45 Pause 

 

Tema 2: Prioritering  

10.45-11.45 Teknologi som driver for prioritering  

 Bjørn Hofmann 

  Hva har vi lært av Spinraza-saken?  

  Morten Magelssen, SME  

Dilemmaer ved behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos barn  

Magnhild Rasmussen, Oslo Universitetssykehus (OUS)  

  Plenumsdiskusjon 

11.45-12.00 Pause 

 

Tema 3:  Samhandling – pasienter med langtkommet ALS som eksempel 

12.00-13.00 Dilemmaer og utfordringer sett fra sykehjemslegens ståsted  

  Margrethe Slinde Høifødt, Kingosgate sykehjem 

  Hva kom ut av en ALS-dialoggruppe?  

  Oona Dunlop, KEK OUS 

  Plenumsdiskusjon  

 

13.00-14.00 Lunsj 

 

Tema 4: Forhåndssamtaler  

14.00-15.15 Forhåndssamtaler i Norge frem til nå  

  Reidar Pedersen, SME 

Forhåndssamtaler i sykehjem – erfaringer fra et forskningsprosjekt  

 Trygve Johannes Lereim Sævareid, SME   

 Forhåndssamtaler i sykehus – erfaringer fra Oslo Universitetssykehus  

Marc Ahmed, KEK Ullevål (OUS)   

Plenumsdiskusjon   
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15.15-15.30 Pause 

 
 

Tema 5:  Etikk og rus 

15.30-16.45 Etiske utfordringer ved behandling av pasienter med rusavhengighet  
Kjell Arne Johansson, Universitetet i Bergen 

 Forberedt kommentar og erfaringer fra egen KEK 
Per Arne Tengesdal, KEK Rogaland A-senter 
 Plenumsdiskusjon 

 

19.00  Middag 

 

Fredag 15. november 

Tema 7:  Presentasjon av arbeid i KEKene  

08.30-10.00 Hvordan forholde seg til at en «locked in»-pasient ønsker å avslutte livet? 

 Helene Høye og Kristine Marie M. Vege, KEK Sunnaas 

 Bør pasient med mindreårige barn tvangsbehandles ved mistanke om tuberkulose? 

 Helge Sårheim, KEK Førde 

 Dyr behandling til gravid kvinne for å redde barnet – retningslinjer, prioritering 
eller klinikerens lodd? Karen Lorentzen og Gunn Kr. Aftret Langvoll, KEK 
Finnmarksykehuset 

     
10.00-10.15 Pause og last call for utsjekk 

 

10.15-11.45 Spinraza inn, palliasjon ut? Behandlingsdilemma ved alvorlig spinal muskelatrofi  

 Janicke Marita Syltern, KEK St. Olavs hospital 

 Helsehjelp til alvorlig syke pasienter uten oppholdstillatelse 

 Marianne Bahus og Olav Søvik, KEK Sørlandet sykehus 

 Nobody’s perfect   

 Marc Ahmed og Berit Hofset Larsen, KEK OUS 

11.45-12.00 Pause 

 

Tema 8:  Ta med hjem  

12.00-13.00 E-læringskurs om samtykkekompetanse  

 Jørgen Dahlberg og Reidar Pedersen, SME 

 KEK som nav i etikkundervisningen for LIS-leger 

 Jørgen Dahlberg, KEK OUS og SME 

 SME-nytt: Informasjon fra Senter for medisinsk etikk  

 

13.00-14.00 Lunsj  

 

Takk for nå til dere som ikke skal på seminar for ledere og sekretærer  
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Seminar for KEK-ledere og –sekretærer 
Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo, 14.-15. november 2019 

Ved Morten Magelssen og Berit Hofset Larsen  

 

Fredag 15. november 

Hensikten med seminaret er å ha et forum hvor en kan;  

o få inspirasjon og påfyll til rollen som ledere av etikk-arbeidet 

o mulighet til å dele erfaringer, tips og råd 

o løfte frem problemstillinger og utfordringer – og kanskje finne felles løsninger 

 

14.00-16.00   

Program 

o Vi bygger katedral 

Målsettinger for KEK-arbeidet – og ulike arbeidsmåter for å nå dem 
o Vi bygger katedral sammen  

KEK som teamarbeid – hvordan spille hverandre gode? 
o Erfaringsdeling 

Hvordan komme fra fiasko til suksess? 
o Oppsummering  

Ting som henger  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



30 
 

Vedlegg 5. Program: Innføringskurs – praktisk etikk i helsetjenesten 

Innføringskurs: Praktisk etikk i helsetjenesten 

28.-29. oktober 2019 

Sted: Soria Moria hotell og konferansesenter 

Mandag 28. oktober  

09.30-10.00 Registrering 

10.00-11.10:  Hva er etikk, og hvorfor er etikk viktig? Drøfting av etiske problemer med SME-

modellen.  

11.25-12.10:  Fire prinsipper i helseetikken.  

12.20-13.00:  Hvordan jobbe med etikk i praksis? Kliniske etikk-komiteer og etikk-

refleksjonsgrupper.  

13.00-14.00:  Lunsj 

14.00-15.30:  Gruppearbeid med drøfting av case.  

15.45-17.00: Begrensning av livsforlengende behandling og etikk ved livets slutt  

19.00:  Middag 

Tirsdag 29. oktober 

09.00-10.00: Hvordan lykkes med etikkarbeidet – på sykehus og i kommune, i etikkomité og 

refleksjonsgruppe?  

10.00-10.15:  Pause 

10.15-11.30: Gruppearbeid: Å lede og dokumentere etikkdrøftinger 

11.30-12.30: Lunsj 

12.30-13.30:  Viktig juss for helsepersonell.  

13.30-13.45: Pause 

13.45-14.25: Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang.  

14.25-14.35: Pause 

14.35-15.15: Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang forts. 

15.15-15.30: Hvordan styrke etikkarbeidet på mitt arbeidssted?  
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Vedlegg 6. Program: Fagdag i etikk  

 
Fagdag i Stavanger: Hvordan lykkes med etikkarbeidet? 10. april 

 
  

08.30 - 09.00      Registrering kaffe/te og lett servering 

  

09.00 - 09.15      Velkommen. 

                           Kort om det å være etikkveileder og det å ha ansvar for kommunens etikkarbeid. 

                           KS og SME 

  

09.15 - 09.30     Summegrupper. 

                           Hva har deltakerne lykkes med, hva kommer ut av etikkarbeidet, 

                           hva kan forbedres, hva har de selv behov for? 

  

09.30 - 10.15      Erfaringsdeling i plenum KS og SME 

  

10.15 - 10.30      Pause 

  

10.30 - 11.30      Hvordan lykkes med etikkarbeidet – på arbeidsplassen og i kommunen? 

                           Heidi Karlsen, SME og Christine Haga Sørlie, KS 

  

11.30 - 11.45      Pause 

  

11.45 - 12.30      Hverdagsetikk Lars Helge Myrset, regional veileder i satsingen, KS 

  

12.30 - 13.15      Lunsj 

  

13.15 - 14.00     Tvang og selvbestemmelse som etiske utfordringer i arbeidshverdagen 

                           Anne Kari Tolo Heggestad, SME 

  

14.00 - 14.15     Pause 

  

14.15 - 15.45     Gruppearbeid: Drøfting av case. Kurslederne deltar i gruppene 

                           og gir tilbakemelding på gruppeprosessene/gruppeledelsen. 

  

15.45 – 16.00    Hva tar vi med oss fra denne dagen? KS 

  

                          Hva kan KS og SME bidra med av kurs og opplæring? KS og SME 
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Vedlegg 7. Program: Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 

 

Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 
 

Sted: Universitetet i Oslo  

 

I: Hva er etikk? Profesjonsetikk, rolleforståelse og dydsetikk 

 

Mandag 21. januar 2019 

 

10:15 – 10:30 Velkommen og introduksjon v/Per Nortvedt 

 

10:30 – 11:15 F: Hva er etikk? Noen grunnbegreper v/Per Nortvedt. 

 

11:15 – 11:30  Pause 

 

11:30 – 12:15 F: Introduksjon til dydsetikk. 

v/Søren Holm 

 

12:15 – 13.00 Lunsjpause 

 

13.00-13.45 Hva kjennetegner den gode helsearbeider? Nortvedt 

 

14.00 – 15:30  S: Profesjonsetikk, moral og umoral  Gruppearb. v/Per Nortvedt  

 

 

I: Hva er etikk? Profesjonsetikk, rolleforståelse og dydsetikk (forts). 

 

Tirsdag 22. januar 2019  

 

09:15 – 10:00 F: Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva 

overser vi? v/Reidar Pedersen og Per Nortvedt.  

 

10:00 – 10:15 Pause 

 

10:15 – 11:00  S: Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og 

fortolkning? v/Reidar Pedersen og Per Nortvedt ( summegrupper. gruppearbeid).  

 
11:00 – 11:15  Pause 

 

II: Noen sentrale teorier for helseetikken 

 

11:15 – 12:00 F: Fireprinsippetikken  v/ Søren Holm 

 

12:00 – 12:45  Lunsjpause 

 

12:45 – 14.00 S: Fireprinsippetikken – anvendelse og kritikk. v Søren Holm . Lage oppgave til 

summegruppe.  

 

14.00 – 14.15  Pause  
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14.15 – 14:45  F: Selvbestemmelsens grenser: Kort introduksjon til politisk liberalisme og 

kommunitarisme. v/Magelssen og Syse  

 

14:45 – 15:30  S: Hvordan kan teoriene kaste lys over aktuelle problemer i helseetikken? v/ Morten 

Magelssen og Syse. Plenumssamtale med eksempler som: fosterdiagnostikk; religiøs 

og kulturell uenighet om livsforlengende behandling; hvem definerer “livskvalitet”? 

Summegrupper. 

 

 

III: Diskursetikk og kasuistikk 

 

Onsdag 23. januar 2019 

 

09:15 – 10:00  F: Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til   

 diskursetikk og kasuistikk. v/Reidar Pedersen.  

 

10:00 – 10:15 Pause 

 

10:15 – 10:30 Orientering om eksamen 

 

10:30 – 11:30  F: Etiske dilemmaer i pasientinformasjon og beslutningsprosesser v/Reidun Førde 

 

11:30 – 12:15  Lunsjpause 

 

12:30 – 14.15  G: Etiske dilemmaer i pasientinformasjon og beslutningsprosesser: Gruppearbeid med 

kasuistikker v/Reidun Førde 

 
 

 

 

IV: Begrepenes etikk og helsetjenestens grenser: Sykdom, helse og teknologi 

 

Mandag 28. januar 2019 

 

09:15 – 09.45 F: Helse og sykdomsbegrepets etikk: Om helsevesenets mål og grunnleggende 

verdier. v/Bjørn Hofmann 

 

09:45 – 10:15 F: Hvordan sette grenser for helsevesenets virkefelt: Sykdomsbegrepets 

grenser. Er aldring og sorg sykdom? Bjørn Hofmann 

10:15: - 10.30 Pause 
 

10: 30 – 11:00 F: Kampen om diagnosene: Diagnosesystemenes etikk v/Bjørn Hofmann 
 

11:00 – 12:00  F: Hvordan sette grenser for det grenseløse? Bioteknologiens etikk. v/Bjørn 

Hofmann 
 

12:00 – 12:45  Lunsjpause 
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V: Hvordan argumentere om helseetiske dilemma i det offentlige rom? Aktiv dødshjelp som 

eksempel 

 

12:45 – 13:30 S: Hvordan argumentere om helseetikk i det offentlige rom? Ole Martin Moen Bjørn 

Hofmann og Jan Helge Solbakk 

 

13.30:- 13.45 Pause 

 

13:45 – 14:30 S: Sentrale begreper og distinksjoner i debatten om aktiv dødshjelp. Kort gruppearbeid 

om aktiv dødshjelp-debatten. v/Morten Magelssen. 

 

14:30 – 15:45 S: Bør leger kunne utføre aktiv dødshjelp? Debatt og plenumssamtale. v/Ole Martin 

Moen (filosof, UiO) og Morten Magelssen 

 
VI: Rettferdige prioriteringer hjemme og ute  

 

Tirsdag 29. februar 2019 

 

09:15 – 10:00  F: Nærhetsetikk P. Nortvedt. 

  

10:00-10:15.  Pause 

 

10:15-11:45 G: Gruppearbeid og plenumsdiskusjon om prioritering i helsetjenesten. 

Nortvedt/Magelssen 

 

11:45-12:30 Lunsj 

 

12:30-13:30 S/G: Prioriteringskriterier i helsetjenesten. v/Magelssen 

 

13:30-13:45  Pause 

 

13.45- 14.30  Religion og Bioetikk v/ Jan Helge Solbakk 

 

14.30- 14.50 S: Kommentarer og plenumsdiskusjon v/ Morten Magelssen.  

 

Oppsummering og evaluering av kursdagene. 
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Vedlegg 8. Program: Etikk i helsetjenesten 

 

Program for SME4210 Etikk i helsetjenesten, høsten 2019  

F: Forelesning. S: Seminar. G: Gruppearbeid 

 

 

Dag 1 – mandag 9. september  

Sted:  

 

09.00-09.30: F: Drøfting av etiske problemer med SME-modellen (v/Morten Magelssen) 

 Dette er en frivillig introduksjonsforelesning for de som ikke kjenner SME-modellen fra 

før. 

 

09.30-10.15: F: Velkommen, introduksjon til kurset. Etikk i helsetjenesten – og hvorfor det er viktig 

(v/Magelssen) 

 

10.30-11.15: S: Fire prinsipper i helseetikken. Drøfting av case i plenum (v/Magelssen) 

 

11.30-12.00: F: Hva gjør klinisk etikk til et fag? Om empirisk etikk (v/Reidar Pedersen) 

 

12.00-12.30: Lunsjpause 

 

12.30-14.15: F: Møter mellom ulike kulturer i helsetjenesten (inkl. pause) (v/Reidun Førde) 

 

14.30-15.30: G: Gruppearbeid og oppsummering i plenum (v/Magelssen & Førde) 

 

 

Dag 2 – tirsdag 10. september: Prioriteringsetikk  

Sted:  

 

09.00-10.45: F: Prioriteringsprinsipper i norsk helsetjeneste (inkl. pause) (v/Magelssen) 

 

11.00-11.45: F: Prioriteringslandskapet sett fra kommunehelsetjenesten (v/Anne Kari T. 

Heggestad)  

 

11.45-12.30: Lunsjpause 

 

12.30-13.45: G: Gruppearbeid og oppsummering i plenum (v/Magelssen & Heggestad) 

 

14.00-14.45: F: Overdiagnostikk og overbehandling (v/Bjørn Hofmann) 

 

15.00-15.30: F: Praktisk etikkarbeid i helsetjenesten: Kliniske etikk-komiteer og 

etikkrefleksjonsgrupper (v/Magelssen) 
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 Dette er en frivillig introduksjonsforelesning for de som ikke er kjent med praktisk 

etikkarbeid i helsetjenesten fra før. 

 

Dag 3 – mandag 4. november: Pasientautonomi, samtykkekompetanse og tvang 

Sted:  

 

09.00-09.30:  F: Autonomi og samtykke: Helselovgivningen (v/Jacob Jorem) 

 

09.30-10.00: F: Autonomi og samtykke: Etikken (v/Pedersen) 

 

10.15-11.45: S: Samtykkekompetanse – hva betyr det og hvordan vurdere det? Hva når pasienten 

mangler samtykkekompetanse, men samarbeider? Inkl. gruppearbeid/øvelser 

(v/Pedersen og Jorem) 

 

11.45-12.30:  Lunsj 

 

12.30-13.15: F: Tvang: Helselovgivningen (v/Jorem) 

 

 

13.30-14:00 S: Tvang og etiske dilemma – psykiske helsetjenester (v/Jorem) 

 

14.00-14.30: S: Tvang og etiske dilemma – somatikk (v/Pedersen) 

 

14.45-15.30:  S: Tvang: Etikken og forslag ny tvangslov (v/Pedersen og Jorem) 

 

 

Dag 4 – tirsdag 5. november: Pårørendesamarbeid og forhåndssamtaler 

Sted:  

 

09.00-09.30: F: Pårørende – definisjoner, roller, juss og etikk (v/Pedersen) 

 

09.45-10.45: S: Pårørende i sykehjem og i psykisk helsevern (v/Pedersen) 

 

11.00-11.45: S: Hvordan jobbe systematisk med pårørendesamarbeid? Eksempel fra psykisk 

helsevern (v/Kristiane Myckland Hansson) 

 

11.45-12.30: Lunsj 

 

12.30-15.30:  S: Forhåndssamtaler – hva er det, hvorfor og hvordan? Inkl. øvelser og rollespill 

(v/Trygve Johannes L. Sævareid og Lillian Lillemoen) 

Dag 5 – onsdag 6. november: Etikk ved livets slutt  

Sted:  

 

09.00-09.45:  F: Begreper ved livets slutt, etiske og kliniske grenseoppganger (v/Magelssen)  
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10.00-10.40:  G: Gruppearbeid med drøfting av et etisk dilemma 

 

10.55-11.45:  S: Plenumssamtale om gruppearbeidet. Beslutningsprosesser i avgjørelser om 

livsforlengende behandling (v/Magelssen)  

 

11.45-12.30:  Lunsj  

 

12.30-13.45:  S: Barnets beste og behandlingsbeslutninger i nyfødtmedisinen (v/Thor Willy Ruud 

Hansen)  

 

14.00-15.40:  S: Overbehandles ikke-samtykkekompetente pasienter ved livets slutt? (inkl. pause) 

(v/Morten Horn)  

 

15.40-15.50: Informasjon om eksamen (v/Magelssen) 
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Vedlegg 9. Program: Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 

 

Timeplan for Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten  
 

Emneleder: Heidi Karlsen 

F=forelesning; S=seminar; VØ=veiledet øvelse 

18.2. 2019 

09:00 - 09:45 Velkommen og kursinformasjon - Heidi Karlsen, Bert Molewijk & Anders Tvedt 

09:45 -10:00 Pause 

10:00 - 11:00 Introduksjonsforelesning om etikk (verdier, prinsipper, normer) - (F) – Bert Molewijk  

11:00 – 11:15 Pause 

11:15 – 12:00 Hva er en god sak og et godt spørsmål for etikk refleksjon (F) – Bert Molewijk 

12:00 - 12:45 Lunsj 

12:45 – 13:30: Introduksjonsforelesning om etikkrefleksjon (F) – Heidi Karlsen 

13:30 – 13:45 Pause 

13:45 – 14:15 Presentasjon av en metode for etikkrefleksjon; SME-modellen (F) – Heidi Karlsen  

14:45 – 15:30 Fasilitering av etikkrefleksjon (VØ) - Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset Larsen, 

Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

15:30 – 15:45 Pause 

15:45 - 16:15 Erfaringsdeling etter refleksjonsøvelser (S) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

16:15-16:45 Eksamensinformasjon for masteremne studenter – Bert Molewijk & Heidi Karlsen 

 

19.2.2019  

09:00-09:30 Arenaer for etisk refleksjon (ERG og KEK) (F) – Heidi Karlsen  

09:30-10:00 Kort om verdier og normer (F) – Bert Molewijk (øvelse i plenum) 

10:00 – 10:15 Pause 

10:15 – 11:30 Fasilitering av etikkrefleksjon ved hjelp av SME-modellen (VØ)- Bert Molewijk, Heidi 

Karlsen, Berit Hofset Larsen, Marit Helene Hem & Tonje Lossius Husum 

11:30-12:15 Lunsj 

12:15-13:15 ERG og KEK-drøftingers betydning for praksis (F) –Marit Helene Hem (ERG) og Berit 

Hofset Larsen (KEK) 

13.15 – 13.30 Pause 
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13:30 – 14:45 Fasilitering av etikkrefleksjon ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi 

Karlsen, Berit Hofset Larsen, Marit Helene Hem & Tonje Lossius Husum 

14:45 – 15:15 Erfaringsdeling etter refleksjonsøvelser (S) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Marit Helene Hem & Tonje Lossius Husum 

15:15 - 15.45 Hvordan bruke tiden godt og hvordan avslutte ERG? (F) Erfaringsdeling (S) Bert 

Molewijk 

15:45 – 16:15 Hva er en god veileder? (F) – Bert Molewijk  

 

18.3.2019 

09:00-10:00 Erfaringer med etikkrefleksjonsgrupper og gjennomgang av arbeidskrav (S) – Bert 

Molewijk og Heidi Karlsen 

10:00-10:15 Pause 

10:15 – 11:00 Fag, etikk og jus (F) – Reidar Pedersen 

11:00-12:30 Fasilitering ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

12:30-13:15 Lunsj 

13:15-14:15 Helselovgivning (F) – Jørgen Dahlberg 

14:15 – 14:30 Pause 

14:30-15:45 Fasilitering av etikkrefleksjon ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi 

Karlsen, Berit Hofset Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

15:45-16:15 Erfaringsdeling etter etikkrefleksjoner (S) - Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

 

19.3.2019 

09:00-10:30 Å skrive drøftingsreferat (F) – Morten Magelssen  

10:30 – 10:45 Pause 

10:45-12:00 Fasilitering ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

12:00- 12:45 Lunsj 

12:45-13:30 Organisering, forankring og gjennomføring av ERG og KEK (F) – Heidi Karlsen 

13:30 – 14:45 Fasilitering ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit 

Hofset Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

14:45-15:00 Pause 

15:00 – 15:30 Erfaringsdeling etter refleksjonsøvelser (S) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 
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15:30 – 16:00 Hvilke faktorer hemmer og fremmer systematisk etikkarbeid? Heidi Karlsen 

 

7.5.2019 

09:00-10:00 Erfaringer fra etikk refleksjonsgrupper og gjennomgang av arbeidskrav (S) - Bert 

Molewijk & Heidi Karlsen 

10:00 – 10:15 Pause 

10:15-11:30 Fasilitering av etikkrefleksjon ved hjelp av SME-modellen (VØ) – Bert Molewijk, Heidi 

Karlsen, Berit Hofset Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

11:30 – 12:00 Erfaringsdeling etter refleksjonsøvelser (S) – Bert Molewijk, Heidi Karlsen, Berit Hofset 

Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

12:00 -12:45 Lunsj 

12:45-13:15 Dilemmamodellen (F) Bert Molevijk 

13:15 – 14:15 Etikkrefleksjon i plenum ved hjelp av Dilemma-modellen (VØ) – Bert Molewijk & Berit 

Hofset Larsen  

14:15 – 14:30 Pause 

14:30 – 15:00 Erfaringsdeling etter refleksjonsøvelse med dilemmamodellen (S) – Bert Molewijk, 

Heidi Karlsen, Berit Hofset Larsen, Anne Kari Tolo Heggestad & Marit Helene Hem 

15:00 – 15:15 Felles sluttevaluering og informasjon om nettverksdag – Bert Molewijk og Heidi Karlsen 

15:15-16:00 Eksamensveiledning – Bert Molewijk og Heidi Karlsen 
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Vedlegg 10. Program: Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin  

De vanskelige beslutningene. Etikk og jus i verktøykassa 

Kurs for leger i alders- og sykehjemsmedisin, fastleger samt kommune- og fylkesleger.  

Soria Moria hotell, Holmenkollen, 23.-24. mai 2019 

Dag 1 

09.30-10.00 Registrering 

10.00-10.30  Velkommen. Hva er etikk? Fire etiske prinsipper i helsetjenesten. Morten 

Magelssen, forsker 

10.30-11.15 Ivaretakelse av pasientens autonomi – hva betyr det etisk og juridisk? Reidun 

Førde, professor 

11.40-13.00 Forhåndssamtaler på sykehjem og i allmennpraksis. Anette Fosse, fastlege og 
sykehjemslege i Mo i Rana og forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
og AFE Bergen, og Reidun Førde 

 
13.00-14.00 Lunsj 
 
14.00-15.45 Systematisk drøfting av etiske dilemma. Gruppearbeid om beslutninger ved 

livets slutt. Morten Magelssen og Reidun Førde 

16.00-17.15 Begrensning av livsforlengende behandling – etikk, jus og 

beslutningsprosesser. Reidun Førde 

19.00- Middag 

Dag 2 

08.30-09.15 Etikkrefleksjon i praksis: etikkrefleksjonsgrupper og kliniske etikk-komiteer. 

Morten Magelssen og Ina Rimberg, sykehjemslege, Lambertseterhjemmet 

09.30-10.30 Hva betyr samtykkekompetanse? Verktøy for vurdering av 

samtykkekompetanse. Reidar Pedersen, professor 

10.45-12.00 Tvang mot pasienter som mangler samtykkekompetanse. Med kasuistikker og 
gruppearbeid. Reidar Pedersen og Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, 
Tromsø og leder av Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin  

 
12.00-13.00 Lunsj 
 
13.00-14.00 Tvang mot pasienter som mangler samtykkekompetanse forts. 
 
14.15-15.45 Hvem skal vi prioritere? Ressursbruk og prioriteringsdilemmaer i 

kommunehelsetjenesten. Anne Kari Tolo Heggestad, forsker 
 
15.45-16.00 Oppsummering og evaluering. Morten Magelssen 


